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Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

до уваги читачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
уКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Відповідно до Закону України «Про
Фонд державного майна України»
та з метою запровадження
пакета реформ «Приватизація
та управління державними
підприємствами», а саме
реформування Фонду державного
майна України (далі – Фонд)
в межах повноважень, визначених
чинним законодавством України,
Фонд продовжує реорганізацію
регіональних відділень.
02 серпня 2019 року
розпочало роботу Регіональне
відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях,
розташоване за адресою:
65048, Одеська обл., м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, буд. 15;
тел. (048) 731-50-29;
email: odesa@spfu.gov.ua.
З метою забезпечення реалізації
повноважень та виконання функцій до
складу новоствореного регіонального
відділення входить Управління
забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області, розташоване
за адресою: 54017, Миколаївська обл.,
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, а/с 34;
тел.: (0512) 47-56-40, 47-51-70;
email: mykolaiv@spfu.gov.ua.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні з умовами

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Мінаєвим Олегом Вікторовичем
договір купівлі-продажу нежитлової будівлі загальною площею 484,3 м2, що розташована
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179. Ціна продажу об’єкта – 363 600,00 гривень (триста шістдесят три тисячі шістсот гривень 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 60 600,00 гривень (шістдесят тисяч шістсот гривень 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА
та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій
областях про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом садиба № 11 в
кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, тел. (0432) 56-26-11.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва
входить: житловий будинок «А» площею 110,7 м2, готовністю 57 %; веранда «а» площею
19,7 м2, готовністю 30 %; господарська будівля «Б» площею 82,9 м2, готовністю 40 %;
погріб «Б/під» площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992. Право державної власності зареєстровано 27.11.2018, номер запису 29120968, реєстраційний
номер 1704620105230.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна
ділянка орієновною площею 0,2500 га окремо не віділена, розташована за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66. Цільове призначення:
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування:
відсутня. Обмеження та обтяження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04.09.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14 має відповідати вимогам, передбаченим статею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 84900,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва, привести земельну ділянку в належний
стан, звільнивши від будівельних матеріалів і конструкцій та передати її за актом прийманняпередачі Райгородській сільській раді Немирівського району Вінницької області.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях

України

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, 8.00 – 17.00,
п’ятниця 8.00 – 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, – т.в.о.начальника відділу приватизації державного майна Управління приватизації , управління державним майном та корпоративними правами держави Откідач Тетяна
Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 26.07.2019 № 124 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни
та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018 -07-26-000078-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій
областях про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом садиба № 12 в
кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та
архітектури Вінницької облдержадміністрації. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:
39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, тел. (0432) 56-26 -11.
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Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного
будівництва входить: житловий будинок площею «А» 110,7 м2, готовністю
57 %; веранда площею «а» 19,8 м2, готовністю 30 %; господарська будівля «Б» площею 82,4 м2, готовністю 40 %; погріб «Б/під» площею 21,6 м2,
готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992. Право державної власності зареєстровано 27.11.2918, номер запису 29126049, реєстраційний номер
об’єкта 1704891205230.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієновною площею 0,2500 га окремо не віділена,
розташована за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64. Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності
або користування відсутня. Обмеження та обтяження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04.09.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі
№ 14 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець незавершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі № 14
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу: протягом 3 років з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі продажу розібрати об’єкт незавершеного будівництва,
привести земельну ділянку в належний стан, звільнивши від будівельних
матеріалів і конструкцій та передати її за актом приймання-передачі Райгородській сільській раді Немирівського району Вінницької області.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-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: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 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, –
т.в.о.начальника відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами
держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 26/07/2019 № 125
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000067-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про продаж на аукціоні
об’єкта малої приватизації, окремого майна –
підвального приміщення галереї транспортування цукру
загальною площею 449,5 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: підвальне приміщення
галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 24421, Вінницька обл., Бершадський р-н,
с.Красносілка, вул.Заводська, 12а.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ТОВ «Автомобільна компанія «Автотрейд-сервіс», код ЄДРПОУ
34481632, адреса: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15, літ. А, Контактна особа: директор Стельмах Олег Іванович, тел. (044) 379-10-75.
Відомості про об’єкт приватизації: підвальне приміщення галереї
транспортування цукру загальною площею 449,5 м2, 1919 року побудови,
протяжність 146 пог. м, стіни – бутобетон, перекриття бетонне монолітне,
електропостачання від’єднане. Приміщення не експлуатується, за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстровано в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30.07.2018, номер
запису про право власності: 27395091, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1617173705204.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24421, Вінницька
обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 12а окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення
земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 вересня 2019 року, година,
о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація підвального приміщення галереї транспортування цукру
заг. площею 449,5 м2 (24421, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 12а), що перебуває на зберіганні ТОВ «Автомобільна
компанія «Автотрейд-сервіс», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець підвального приміщення галереї транспортування цукру заг.
площею 449,5 м2 (24421, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 12а), що перебуває на зберіганні ТОВ «Автомобільна
компанія «Автотрейд-сервіс», має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 172159,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 86079,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 86079,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17215,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8607,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8607,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3450,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску
та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
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, управілння державним майном та корпоративними правами держави Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 26.07.2019 № 126

«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-04-04-000007-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 1721,59 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 860,80 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 860,80 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях про проведення повторного
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого
майна – будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні загальною
площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Племзавод «Україна».
Місцезнаходження об’єкта: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 55,6 м2, 1961 року побудови, перебуває в незадовільному стані, середньозважений фізичний знос – 60 %, не експлуатується, за призначенням не використовується. Право державної власності
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
24.10.2018, номер запису про право власності: 28534890, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 1675651505224.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0700 га, розташована за
адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори,
вул. Б. Варави, 1а. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, під господарськими будівлями і дворами. Структурні елемент
кадастрового номера:0522486400:06:000. Інформація про наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділянку відсутня. Право власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 вересня 2019 року, година,
о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за
адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами). Покупець будівлі
лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, має
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4448,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2224,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2224,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 444,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 222,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
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відомості
приватизації

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
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 корпоративними правами держави Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 29.07.2019 № 130
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000031-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 44,48 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 22,24 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22,24 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях про проведення повторного
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі лазні загальною площею 149,6 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 149,6 м2,
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне»,
код ЄДРПОУ 00495154.
Місцезнаходження об’єкта: 23204, Вінницька область, Вінницький район, с. Махнівка, вул. Фестивальна, 29.
Балансоутримувач (найменування, його місцезнаходження, контактні
дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною площею
149,6 м2, 1968 року забудови, за призначенням не використовується та
не експлуатується. Право державної власності зареєстровано 24.10.2018,
номер запису 28534788.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 23204, Вінницька область, Вінницький район, с. Махнівка, вул. Фестивальна, 29. Інформація
про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки,
наявність обтяжень відсутня. Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.09.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до
вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні загально площею 149,6 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі лазні загальною площею 149,6 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 10 771,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 385,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 385,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 077,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 538,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 538,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 400 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, 21018
Рахунок: –
Банк одержувача: –
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Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 23204, Вінницька область, Вінницький район,
с. Махнівка, вул. Фестивальна, 29.
ПІБ контактної особи на об’єкті: секретар Пултівецької сільської ради
Бабич Анжела Анатоліївна, тел.(0432) 58-67-31.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Контактна особа: провідний спеціаліст відділу приватизації державного
майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, телефони для
довідок (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від
26.07.2019 № 121.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000016-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 107,71 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 53,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 53,86 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – приміщення колишнього
клубу загальною площею 237,6 м2 з обладнанням
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення колишнього
клубу загальною площею 237,6 м2 з обладнанням,
що не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Жмеринське АТП 10570», код за ЄДРПОУ 5460901.
Місцезнаходження об’єкта: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка,
вул. Асмолова, 50.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ТОВ «Альба-Трікс», код за ЄДРПОУ 33553089, 21032, м. Він
ниця, вул. Київська, 31. Контактна особа: Степчук Анатолій Іванович,
тел. 096-293-02-57.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення колишнього клубу
(№ 1 – 57,2 м2; № 2 – 122,2 м2; № 3 – 28 м2; № 4 – 9,6 м2; № 5 – 9,9 м2;
№ 6 – 10,7 м2) загальною площею 237,6 м2, 1984 р. п. та обладнання
(трибуна 1984 р. в. – 1 шт.; стіл для засідань 1984 р. в. – 1 шт.; стільці
1984 р. в. – 88 шт.; шафа книжна 1984 р. в. – 1 шт). Приміщення знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі, вхід до об’єкта через
загальний вхід до будівлі – окремого входу немає. Приміщення першого
поверху перебуває в приватній власності. Приміщення та обладнання за
призначенням не використовується 20 років.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 19.07.2019, номер запису про право
власності: 32476734, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1163494805103.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, окремо не виділена. Інформація
про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки,
наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.09.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація приміщення колишнього клубу загальною площею
237,6 м2 з обладнанням, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Жмеринське АТП 10570», код за ЄДРПОУ 5460901, розташоване за адресою:
23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50 та перебуває
на зберіганні ТОВ «Альба-Трікс», код за ЄДРПОУ 33553089, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами від 18.07.2018 № 579).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 148772,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74386,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74386,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14877,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7438,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7438,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
по Вінницькій 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
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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 придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-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: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 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 корпоративними правами держави: Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса
електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 26.07.2019 № 123
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-04-04-000032-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 1487,72 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 743,86 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 743,86 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію
на електронному 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
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
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 центрального автомобільного шосе – 10 км. Рівень будівельної готовності – 37,1 %. Фізичний знос
об’єкта приватизації – 60 %. Технічний стан – незадовільний. Балансо
утримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
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 зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 28 серпня 2019 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація 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
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обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30, поверненого
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «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 подальшого 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 подальшого подання цінових пропозицій – 9 510,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України 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;
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з дня переходу
права власності на об’єкт приватизації та ввести його в експлуатацію з
дотриманням вимог чинного законодавства України;
повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення будівництва об’єкта
приватизації та введення його в експлуатацію протягом п’яти календарних
днів з дати прийняття в експлуатацію.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного
внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 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: Грійова
Наталя Андріївна, (061) 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 26.07.2019 № 12/1-162.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000043-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 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 подальшого подання цінових пропозицій – 951,05 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про проведення
продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район,
с.Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля площею 115,9 м2; фундаменти бутові, стіни черепашкові, покрівля шиферна,
перекриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, підлога демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1968. Тривалий час не
використовується, потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 серпня 2019 року 2019 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адре-
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сою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 22 188,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 094,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 094,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 218,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 109,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 109,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
у сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень протягом 30 календарних днів з
моменту укладання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею
115,9 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький
район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за
адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна,
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 30.07.2019
№ 12/01-55.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20
(двадцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 221,88 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 110,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 110,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про проведення
продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої
за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ,
вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває
на балансі Закритого акціонерного товариства
«Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10.
Балансоутримувач: Закрите акціонерне товариство «Голованівський
хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10; перебуває в стані припинення з
03.07.2014 на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 19.06.2014 справа № П/811/1541/14.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
площею 163,0 м2; фундаменти бутові, стіни черепашкові, покрівля шиферна, перекриття з дерев’яних балок, підлога цементна; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1970. Тривалий час не використовується,
потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, що відповідно до державного
акта на право постійного користування землею серія КР № 0008 передана
акціонерному товариству «Голованівський хліб».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за
адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташованої за
адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива
(Крупської), 10, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53 681,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 840,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26 840,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 368,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 684,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 684,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі
2 200 (дві тисячі двісті) гривень протягом 30 календарних днів з моменту
укладання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2,
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ,
вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна,
6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 9.00 до
18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Кравцова Галина
Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 30.07.2019
№ 12/01-56.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20
(двадцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 536,81 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 268,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 268,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації:
окремого майна – будівлі їдальні площею 782,8 м2
за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець,
присілок Солтиси, 753 В, 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
hh Назва об’єкта: будівля їдальні площею 782,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80086, Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 В.
Відомості про об’єкт: будівля площею 782,8 м2, а саме: 1-й поверх –
504,4 м2, підвал – 278,4 м2, розташована на території шахти «Візейська»,
потребує ремонту; фундамент – стрічковий цегляний; стіни і перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; дах, покрівля – суміщений/
асбестоцементні листи; сходи бетонні; підлога – дошки, керамічна плитка, лінолеум, бетон; інженерне обладнання відсутнє. Рік побудови – орієнтовно 1961 рік.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана
компанія «Укрвуглереструктуризація». Код ЄДРПОУ 39257791.
Адреса балансоутримувача: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Сокальська, адмінбудинок шахти № 2 «Нововолинська».
Контактна особа – Акатов Сергій Валентинович, директор Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», (03344) 24-987.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 06 вересня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до 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).
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 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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження 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 заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної 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 – будівлі їдальні площею 782,8 м2 за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753 В,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана
компанія «Укрвуглереструктуризація», здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 820 550,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 410 275,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 410 275,00 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 82 055,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 027,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41 027,50 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 державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 650,00
грн (дві тисячі шістсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне
відділення Фонду по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна 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 перерахування
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 операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду по Львівській, 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 регіонального відділення з 9.00 до 18.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до
13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000018-1.
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 подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону умовами – 8 205,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 102,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 102,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА
та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі магазину загальною площею 305,6 м2,
що знаходиться за адресою: 35600, Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що перебуває на балансі
ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів»,
код за ЄДРПОУ 2971506
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», код за ЄДРПОУ 02971506.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69.
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Відомості про об’єкт приватизації.
Одноповерхова цегляна будівля загальною площею 305,6 м2. Об’єкт
приватизації розташований в промисловій частині міста. Будівля тривалий час не експлуатується, комунікації відключені, демонтовані, стан
утримання – незадовільний.
Будівля магазину загальною площею 305,6 м2 розташована на земельній ділянці площею 650 м2. Кадастровий номер земельної ділянки
5610300000:01:001:0727. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 вересня
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 приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу 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 заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний 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 приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності 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
електронному аукціоні без умов – 8 546,17 грн (вісім тисяч п’ятсот
сорок шість гривень 17 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 854,62 грн (вісімсот п’ятдесят чотири гривні 62 копійки).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 273,09 грн (чотири тисячі двісті сімдесят
три гривні 09 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 427,31 грн (чотириста двадцять сім
гривень 31 копійка).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 4 273,09 грн (чотири тисячі двісті сімдесят три
гривні 09 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 427,31 грн (чотириста двадцять сім
гривень 31 копійка).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної 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.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків
переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях від 30
липня 2019 р. № 67 (протокол № 2 від 29.07.2019 засідання аукціонної
комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000105-1.
Період між аукціоном:
між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та
аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування
інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
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 подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 85,46 грн (вісімдесят п’ять
гривень 46 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 42,73 грн
(сорок дві гривні 73 копійки);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону становить
1% (один відсоток) – 42,73 грн (сорок дві гривні 73 копійки).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 на
якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до інформаційного повідомлення
щодо зміни дати аукціону

Інформаційне повідомлення, опубліковане у газеті «Відомості приватизації» від 31 липня № 31 (1259) на стор. 4, щодо продажу об’єкта
малої приватизації, а саме: будівлі сауни та їдальні загальною площею
287,8 м2, що знаходяться за адресою: 35740, Рівненська область,
Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Острозька, 1, що перебуває
на балансі ТзОВ «Здолбунів Райагрохім», код за ЄДРПОУ 05490523,
в частині проведення аукціону, слід читати: «Аукціон в електронній
формі буде проведено 27 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.».

прийнято рішення
про приватизацію
Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 01.08.2019 № 12/01-101-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності:
нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 409,5 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул.
Соборна, 3а та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043).

Івано-Франківська, Чернівецька
та Тернопільська області
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 29.07.2019 № 42 прийнято рішення про приватизацію
шляхом викупу нежитлової будівлі з господарськими будівлями та
спорудами у складі: будинок, А площею 74,5 м2; бесідка, Б площею
11,3 м2; сторожка, В площею 9,5 м2; сарай, Г площею 6,5 м2, вбиральня, Д; криниця, № 1 за адресою: Івано-Франківська область,
Коломийський район, с. Черемхів, вул. Зелена, 17.
  
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 31 липня 2019 року № 31-П прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
у розмірі 9,6620 % у кількості 18880068 шт. номінальною вартістю
однієї акції 0,25 грн статутного капіталу приватного акціонерного
товариства «Туристичний комплекс «Черемош» шляхом продажу
на електронному аукціоні без умов.
  
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Тернопільській області від 30.07.2019 № 09 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення банку загальною площею 392 м2,
що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький
р-н, смт Товсте, вул. Українська, 60, шляхом продажу на аукціоні без умов.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
30.07.2019 № 00458 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення лабораторії районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею
277,6 м2; гараж загальною площею 99,8 м2; сарай загальною площею 61,7 м2 за адресою: Волинська обл., Любешівський р-н, смт
Любешів, вул. Миру, 11, що перебуває на балансі Любешівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
30.07.2019 № 00459 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлабораторії з вигрібною ямою «А-1» загальною площею 170,2 м2; гараж
на два автомобілі «Е-1» загальною площею 94,5 м2; сарай «В-1»
загальною площею 59,5 м2; туалет «Є-1» загальною площею 2,7 м2;
склад пального «Г-1» загальною площею 17,3 м2; будівля шахтного
колодязя із пожежною водоймою «Д-1» загальною площею 2,6 м2;
склад дезрозчинів «Ж-1» загальною площею 24,7 м2; віварій «Б-1»
загальною площею 84,0 м2 за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Гагаріна, 50, що перебуває на балансі
Рожищенської районної державної лікарні ветеринарної медицини,
шляхом продажу на аукціоні без умов.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській області від 01.08.2019 № 891 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: «Будівля гаража
загальною площею 367 м2», що розташований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Удобне, комплекс будівель
та споруд № 2 та перебуває на балансі Білгород-Дністровського
міжрайонного управління водного господарства (код ЄДРПОУ
21013142).
Продовження рубрики на стор. 16

7 серпня 2019 року

6

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агенство лі- 00993343, Державне підприємство «Ярмолинецьке лісове господарство», Будівля побутових примі- 00993343.6.СМПНМ Ш019 вул. Лук’янівська-Лісова, 5, с. Зіньків,
76,8
112 320,00
2 роки 11 місяців Переробка деревини
сових ресурсів України вул. Шевченка, 2, смт Ярмолинці, Хмельницька обл., тел. (03853) 2-12-74 щень літ. «Е»
Віньковецький р-н, Хмельницька обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна казначей- 37951998, Головне Управління Державної казначейської служ- Підвальне приміщення в ад37951998.1.БВУММВ021 м. Івано-Франківськ,
35,5
429 266,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
ська служба України би України в Івано-Франківській області
мінбудівлі
вул. Дністровська, 14
станом на 31.03.2019
підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Державна служба спеціального
39908375, Казенне підприємство «Укрспецзв’язок», 01032, вул. Нежитлові приміщення на
39908375.24.БЦЖЯВФ205 просп. Шевченка, 10, м. Ска- 122,7
227 370,00
2 роки 11 місяців Розміщення школи з назв’язку та захисту інформації України Льва Толстого, 16/18, м. Київ, тел.: (044) 458-14-63, 456-57-71 2-му поверсі будівлі ЦТЕ № 4
лат, Тернопільська обл.
вчання водіїв автомобілів
2 Державна служба спеціального
39908375, Казенне підприємство «Укрспецзв’язок», 01032, вул. Нежитлове приміщення № 3
39908375.24.БЦЖЯВФ204 просп. Шевченка, 10, м. Ска83,4
227 370,00
2 роки 11 місяців Для стоянки автомобілів
зв’язку та захисту інформації України Льва Толстого, 16/18, м. Київ, тел.: (044) 458-14-63, 456-57-71 (гараж) в будівлі ЦТЕ № 4
лат, Тернопільська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Управління забезпечення реалізації повноважень
у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та
місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство
освіти і науки
України

33295412, Відокремлений підрозділ Національного університету
Частина навчального корпусу № 8
біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж», 07854, Київська обл., Бородянський р-н, смт
Немішаєве-1, вул. Технікумівська, 4, тел.: (04577) 4-14-55, 4-11-55
2 Державне агент- 37197165, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», 07270, Київська
Майданчик
ство України з
обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70, тел. (04593) 5-16-32
управління зоною
відчуження
3 Національна по- 40108616, Головне управління Національної поліції в Київській облас- Нежитлове приміщення
ліція України
ті, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. (044) 271-60-02

місцезнаходження

загальна
площа, м2

–

Київська обл., Бородян- 398,8
ський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 8/1, корп. 8
37197165.6.ЯНЖПВЛ234 Київська обл., м. Чор- 12 000,0
нобиль, вул. Кірова,
54/1
40108616.26.
НШХФРР163

Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Привокзальна, 3а
Київська обл., м.
Бориспіль-1, аеропорт

28,9

вартість майна
за незалежною
оцінкою без
ПДВ, грн
1 551 500,00

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

2 роки
11 місяців

Розміщення приватного навчального закладу, шкіл, курсів
з навчання водіїв автомобілів

2 690 900,00

49 років

254 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення установки для термічної переробки небезпечних
відходів та здійснення операцій
поводження з відходами
Розміщення пункту харчування
працівників поліції та громадян

Державне майно, а саме: 2,0 м2 у кімнаті № 279 на 3-му поверсі
–
6,0
156 300,00
2 роки
Розміщення торговельного
технічної будівлі РСП «Київцентраеро» Украероруху; 2,0 м2 в кім11 місяців
автомата з продажу гарячих
наті № 138 1-го поверху будівлі Навчального комплексу Центру
напоїв
2
підвищення кваліфікації «Украеротренінг»; 2,0 м на 1-му поверсі
вестибуля МЧС РСП «Київцентраеро» Украероруху
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській області,
тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
4 Міністерство
інфраструктури
України

13738233, Регіональний структурний підрозділ Київського районного
центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України, 08307, Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, тел. (044) 351-61-15

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального 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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахозагальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
26306742.1.КШЛНЯШ049 м. Львів вул. Чо2,0
40 144,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
ловського, 2
станом на 31.05.2019
реєстровий номер майна

1 Державна судова ад- 26306742, Територіальне управління Державної судової адміністрації
Частина нежитлового приміщення на 1-му поміністрація України України в Львівській області, 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 25, тел. версі будівлі
(032) 260-03-98
2 Міністерство інфра- 33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» ім.
Частина нежитлового приміщення на 1-му поІнформація відсутня м. Львів, вул.
4,0
109 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта
структури України
Д. Галицького», м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
версі будівлі нового аеровокзалу (під літ. «Б-3»)
Любінська, 168
станом на 30.04.2019
з продажу непродовольчих товарів
3 Міністерство оборо- 08006864, Державне підприємство Міністерства оборони України «Львів- Нежитлове вбудоване приміщення в Заготі08006864.1.АААААЄ956 м. Львів, вул. Го- 320,06
1 017 676,00
2 роки 364 дні
Виробництво меблів (інше вини України
ський завод збірних конструкцій», 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 222, вельному відділенні цеху № 2
родоцька, 222
станом на 31.05.2019
користання)
тел.: (032) 262-39-03, 262-42-64
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Укра- Частина їдальні
02125102.1.ЮДКДОС 037 44021, Волинська обл., Шацький
223,9
612 508,00
1 рік
Для розміщення їдальні, що не здійснює пронауки України
їнки, 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 77-48-40
р-н, с. Світязь, ур. Гушово, 25
даж товарів підакцизної групи
2 Державна служба ста- 02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, м. Частина адміністра- 02359662.1.АААДЕЕ7 767 44021, Волинська обл., м. Луцьк,
58,7
371 457,00
2 роки 364 дні
Для розміщення офіса
тистики України
Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-71
тивної будівлі «А-9»
вул. Шопена, 12
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління забезпечення
повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та
місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України

01125809, Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт», 68802, Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188
38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» Одеська філія,
65026, м. Одеса, Митна площа,1

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01125809.1.ГЯШТОЯ175 Одеська обл., м. Рені, вул. Ду168,5
710 000,00
1 рік 6 місяців Розміщення офіса
найська, 188
38727770.10.АААИВЛ867 м. Одеса, вул. Приморська, 6
66,5
1 242 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

реєстровий номер майна

Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му та
2-му поверхах будівлі складу № 6
Нежитлові приміщення першого рівня будівлі
офіса комплексу та нежитлове приміщення першого рівня будівлі офісної частини ПКОС
3 Міністерство інфраструк- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» Одеська філія, Технологічний майданчик легкового транспорту 38727770.10.АААИГА186 м. Одеса, Митна площа, 1/3
950,0
1 622 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення автотури України
65026, м. Одеса, Митна площа,1
стоянки
4 Державне агентство риб- 25592421, ДП «УКРРИБА», 04053, м. Київ, вул. Тургенівська, 82а
Причальна споруда
25592421.30.ААЕЖАД084 Одеська обл., Ізмаїльський р-н,
273,0
579 502,00
2 роки 11 місяців Розміщення рибноного господарства України
м. Ізмаїл, у межах земель Ізмаго господарства
їльської міської ради
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду по Одеській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
В оголошенні Регіонального відділення Фонду по Одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації»
№ 31 (1259) від 31.07.2019 на стор. 8, інформацію щодо максимально можливого строку оренди об’єкта № з/п 2 слід читати: «10 (десять) років».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство лі- 32626235, ДП «Рафалівське лісове господарство», 34100, Рівненська обл.,
Навіс, що належить до 32626235.9.ГХЦАГЮ043 Рівненська обл., Володимирецький р-н,
418,0
378 020,00
2 роки 11 місяців Складування та переробка дересових ресурсів України Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1, тел. (0362) 2-41-58 «Консервного цеху»
смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1
вини (інше використання майна)

№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській
областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 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 України «Про оренду державного та комунального майна».

7 серпня 2019 року

№ 32 (1260)

7

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
Міністерство освіти 00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Вбудовані нежитлові приміщен- 00493020.4БЕШСНП7879 73006, м. Херсон,
68,6
439 003,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товаі науки України
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-62-16
ня будівлі їдальні
вул. Комкова, 73б
рів підакцизної групи
Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

Назва органу
управління

1 Міністерство
оборони України
2 Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс»,
вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 33-74-31
02568360, Державне підприємство «Черкаський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», вул. Гоголя, 278, м. Черкаси, тел. (0472) 37-31-49

найменування
Частина будівлі взуттєвої майстерні (літ. А-1)
Місце встановлення телекомунікаційної настінної шафи,
яка розташована в надбудові на покрівлі будівлі (розміри
1000мм х 540 мм х 480 мм) та три антено-місця на висоті
36,3 м на покрівлі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33689922.6.ААААЕЖ192 вул. Тищика, 23а, м.
38,7
42 700,00
2 роки 364 дні
Умань, Черкаська обл.
–
вул. Гоголя, 278,
3,0
299 822,39
2 роки 11 місяців
м. Черкаси

мета використання
Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство юстиції
України
2 Державне агентство
водних ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул.
Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
01034320, Ніжинське міжрайонне управління водного господарства, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1, тел. (04631) 7-19-08

найменування

реєстровий номер майна

Частина асфальтово–
го покриття
Нежитлове приміщен- 01034320.280.КГЯТФЦ1058
ня будівлі гаража

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103
500,0
344 748,71
2 роки 11 місяців Для розміщення автостоянки
Чернігівська обл., м. Ічня, вул.
Піщана, 19

136,3

85 734,29

2 роки 364 дні

Для розміщення стоянки (зберігання) автотранспорту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних),
Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення конкурсів на право
оренди державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення
№ 182 площею 12,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 41 площею 31,6 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.03.2019
становить 2 997 900,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробничих підрозділів авіакомпанії (офіс).
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786
(із змінами), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
44 968,50 грн (базовий місяць розрахунку: березень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ – 269 811,00 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 12,0 м2 та 31,6 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 13-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця. Реєстрація учасників проходитиме з 13.00 в к. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
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 призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
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 місячної орендної плати
до Державного бюджету України та балансоутримувачу 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 балансоутримувача 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 України від 31
серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (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 269 811,00 грн. При укладенні 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 балансоутримувача
(Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в
рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання
переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного 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 України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює
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господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення № 78 площею 25,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), що знаходиться за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 28.02.2019
становить 2 309 902,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фірмового магазину вітчизняного промислового підприємства товаровиробника.
Орендна ставка: згідно з пунктом 20 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р.
№ 786 (із змінами), – 6 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
11 549,51 грн (базовий місяць розрахунку: лютий 2019 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ – 69 297,06 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
площею 25,0 м2».
Строк оренди: 10 років.
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 орендодавця. Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
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 призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки об’єкта оренди.
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 місячної орендної плати,
до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача 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 України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області (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 69 297,06 грн. При укладенні 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 балансоутримувача
(Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Особам,
які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в
рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання
переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного 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 України мета і предмет господарської діяльності, 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 пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі
матеріали (для об’єктів 1 – 2):
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 конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію
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 кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у
конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 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 пропозицій
оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації 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 базовий місяць оренди в
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення конкурсу на право
оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: під’їзна залізнична колія ААБАГБ703 протяжністю 2 км (інв. № 1689), що розташована
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Балансоутримувач: ВАТ «Ірпінський Комбінат «Перемога».
Орган управління: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом на
31.03.2019 становить 4 216 300,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: проїзд поїздів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р.
№ 786 (із змінами), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
52 703,75 грн (базовий місяць розрахунку: березень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ – 316 222,50 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області;
код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна
протяжністю 2 км».
Строк оренди: 2 роки 364 дні.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 13-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця. Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру
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 призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки об’єкта оренди.
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 місячної орендної плати,
до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.

7 серпня 2019 року

8

відомості
приватизації

6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача 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 України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області (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 316 222,50 грн. При укладенні 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 балансоутримувача
(ВАТ «Ірпінський Комбінат «Перемога»). Особам, які не стали переможцем
конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений
законодавством термін.
9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в
рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; непідписання
переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії
за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного 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 України мета і предмет господарської діяльності, 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 пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
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 конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію
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 кредиторської
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у
конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 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 пропозицій
оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в оголошенні про
конкурс – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної
пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі учасники
конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну
пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

Одеська та Миколаївська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській та
Миколаївській областях про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди державного майна
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській області
проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства
«Морський торговельний порт «Чорноморськ», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: складський майданчик № 200а,
інв. № 3360 (реєстровий № 01125672.2.РАЯИЮК0622), щогла освітлювальна № 124, двоє виїзних воріт № 125, 125А, огорожі № 130,
стовп № 135, загальною площею 5 572,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська область. м. Чорноморськ,
вул. Центральна, буд. 35а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 7 400 000,00 (сім
мільйонів чотириста тисяч) гривень 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – 95 872,55 (дев’я
носто п’ять тисяч вісімсот сімдесят дві) гривні 55 коп. (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди, порівняно зі стартовою орендною платою.
Мета використання: інше використання нерухомого майна (надання
послуг з навантажувально-розвантажувальних робіт з вантажами).
Строк оренди – 10 (десять) років.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень 2019 р. –
95 872,55 (дев’яносто п’ять тисяч вісімсот сімдесят дві) гривні 55 коп.
(без урахування ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом коригування
розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з
першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Оплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових
орендних плат, – 575 235,3 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити:
Одержувач: Регіональне віділення Фонду по Одеській області
Код: 20984091
Рахунок: 37318033000044
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ
Призначення платежу: Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 5 572,0 м2.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком
10% від початкової орендної плати.
Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до Державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.
Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим призначенням.
Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким
чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховано.
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Укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору.
Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.
Заборона суборенди та приватизації.
Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення
стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу.
Переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його
відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився
від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі
порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди
сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Укладення Угоди про співробітництво (Соціальної угоди) між учасником
конкурсу, підприємством-балансоутримувачем та профспілками, що є
сторонами чинного колективного договору, щодо забезпечення робочими
місцями та збереження соціальних гарантій працівникам підприємствабалансоутримувача.
Здійснення інвестицій в об’єкт оренди у розмірі 2 млн доларів США
згідно з офіційним курсом НБУ на момент внесення інвестицій протягом
5 років з моменту укладання договору оренди.
Створення орендарем 30 нових робочих місць для працевлаштування
діючих працівників ДП «МТП «Чорноморськ».
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про
конкурс;
документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску;
відомості про претендента;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом у день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним, в т.ч. банківські реквізити;
угоду про співробітництво (Соціальну угоду) між учасником конкурсу, підприємством-балансоутримувачем та профспілками, що є сторонами чинного колективного договору, щодо забезпечення робочими
місцями та збереження соціальних гарантій працівникам підприємствабалансоутримувача;
відомості про претендента для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної
особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік;
довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного
податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про оголошення конкурсу, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
кімн. 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) –
не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00,
в п’ятницю та передсвяткові дні – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00
у Регіональному відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській
областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й
поверх, кімн. 503.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші не робочі дні, то конкурс буде проведено у перший за ним робочий день.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях за тел. 731-40-59, 731-50-38.

Інформація
Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях щодо конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській області повідомляє щодо скасування конкурсу на право укладання договору
оренди державного нерухомого майна, інформація про який була опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 24.07.2019 № 30 (1258)
на стор. 12, на підставі засідання конкурсної комісії, у зв’язку з технічною помилкою в найменуванні балансоутримувача, а саме: замість слів:
«Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ»
було зазначено слова: «Державне підприємство «Адміністрація морських
портів України»», що призвело до недостовірних відомостей щодо умов
конкурсу на право оренди.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта: адмінбудівля загальною площею 225,7 м2
за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 17, що перебуває на балансі ДП «Скадовський морський торговельний порт».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 22 065,11 грн
без ПДВ за базовий місяць оренди – червень 2019 року (додається),
виходячи із вартості майна – 1 201 191,00 грн (один мільйон двісті одна
тисяча сто дев’яносто одна гривня 00 коп.) без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.04.2019.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2019 р. порівняно зі стартовим.

3. Мета оренди: розміщення готелю.
4. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить
132 390,66 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне
відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача 37317082001233;
банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди нерухомого
майна – адмінбудівлі загальною площею 225,7 м2 за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 17, що перебуває на балансі
ДП «Скадовський морський торговельний порт».
5. Своєчасно і у повному обсязі вносити орендну плату (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована
ним сума місячної орендної плати на відповідні рахунки до державного
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним
законодавством.
7. Застрахувати орендоване майно протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати 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.
9. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Нести відповідальність за дотриманням правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єктах оренди згідно із
законодавством. Виконувати та дотримуватись заходів протипожежної
безпеки.
11. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є
власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
12. Наявність у суб’єкта господарювання певних видів економічної
діяльності, які повинні відповідати меті оренди (відповідні КВЕДи у реєстраційних документах потенційного орендаря).
13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати платнику витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з
моменту укладення договору оренди.
14. Термін дії договору оренди – 49 років з подальшою пролонгацією
згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем
всіх обов’язків згідно з договором оренди.
15. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен
відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.00 на 21-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в Регіональному відділенні Фонду в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий
строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
 2. Назва об’єкта: майданчик для розміщення металобрухту загальною площею 2801,5 м2 та майданчик для розміщення сипучих
вантажів загальною площею 4488,0 м2 за адресою: Херсонська обл.,
м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, що перебувають на балансі ДП «Скадовський морський торговельний порт».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 23 342,75 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – червень 2019 року (додається), виходячи із вартості майна – 1 863 758,00 грн (один мільйон вісімсот шістдесят
три тисячі сімсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.) без урахування ПДВ, визначеної у звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.04.2019.
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2019 р. порівняно зі стартовим.
3. Мета оренди: розміщення відкритого складу для зберігання металобрухту на площі 2801,5 м2; розміщення відкритого складу для зберігання
сипучих вантажів на площі 4488,0 м2.
4. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить
140 056,50 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне
відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача 37317082001233;
банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди нерухомого
майна – майданчика для розміщення металобрухту загальною площею
2801,5 м2 та майданчика для розміщення сипучих вантажів загальною
площею 4488,0 м2 (далі – майно) за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, що перебувають на балансі ДП «Скадовський морський торговельний порт».
5. Своєчасно і у повному обсязі вносити орендну плату (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована
ним сума місячної орендної плати на відповідні рахунки до державного
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним
законодавством.
7. Застрахувати орендоване майно протягом одного місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати 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.
9. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Нести відповідальність за дотриманням правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єктах оренди згідно із
законодавством. Виконувати та дотримуватись заходів протипожежної
безпеки.
11. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, є
власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
12. Наявність у суб’єкта господарювання певних видів економічної
діяльності, які повинні відповідати меті оренди (відповідні КВЕДи у реєстраційних документах потенційного орендаря).
13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати платнику витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з
моменту укладення договору оренди.
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14. Термін дії договору оренди – 49 років з подальшою пролонгацією
згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем
всіх обов’язків згідно з договором оренди.
15. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен
відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства.
Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.00 на 21-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в Регіональному відділенні Фонду в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий
строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (надається у довільній формі); інформацію
про засоби зв’язку з претендентом;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік; 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 підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються
в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначається назва, площа та місце
знаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з
понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю з 8.00 до 14.45, у передсвяткові дні – з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за
вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі у каб. 246 або за тел. (0552) 26-22-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду 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 місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 61,7 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1 (на 1-му
поверсі будівлі 4а, літера 4а) та перебуває на балансі Національного авіаційного університету.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
станом на 31 січня 2019 року становить 1260060,00 грн без урахування
ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (травень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 10164,51 грн; мета використання: розміщення: на площі 43,3 м2 – копіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (орендна ставка 7 %); на площі
18,4 м2 – надання інформаційно-консультативних послуг (інше використання, орендна ставка 15 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 60987,06 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 – Порядок); реквізити рахунка та призначення
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду 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 нерухомого
майна – 61,7 м2, яке розташоване за адресою: м.Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 (на 1-му поверсі будівлі 4а, літера 4а) та перебуває на
балансі Національного авіаційного університету без ПДВ»; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання 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:
2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 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; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності 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; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача 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 звітом про
оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану
майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі
свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не
повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем 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 балансоутримувачу у
співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу;
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гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди 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 Порядку,
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
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 визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 % від
початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна 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; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до заявника
санкцій відповідно чинного законодавства; документи, які підтверджують
гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
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, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті з написом
«На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
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 10.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення Фонду по м. Києву (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 Регіонального відділення Фонду по м. Києву
або за тел.(044) 281-00-21.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про проведення конкурсів з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина стін загальною площею 2,0 м2, яке розташоване за
адресою: м. Київ, вул. Літня, 25 (на 2-му та 4-му поверхах у гуртожитку
№ 2 коледжу геологорозвідувальних технологій) та перебуває на балансі
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
31.03.2019 становить 32 910,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 499,57 грн; мета використання: розміщення технічних засобів оператора та провайдера телекомунікацій, який
надає послуги доступу до Інтернет (орендна ставка 18 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 2 997,42 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформаціїї 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» (із змінами) (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду 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 – частина стін загальною
площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Літня, 25 (на
2-му та 4-му поверхах у гуртожитку № 2 коледжу геологорозвідувальних
технологій) та перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка»; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання 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: 2 роки 11 місяців; заборона
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
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; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди
витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку
(за наявності 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; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача 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 звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається,
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для
їх подання; у разі порушення переможцем 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 балансоутримувачу у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повер-

таються 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 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у
разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам
конкурсу; виконати капітальний ремонт сходових маршів з 1-го по 5-й поверх (ліва сторона) із заміною поручнів та встановленням пожежних шаф
на об’єкті оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення, а саме: «ГСМ» літ. «Д»; «Приміщення ШРП» літ. «Е»; «Виробничий цех» літ. «Ж» загальною площею
390,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8, реєстровий номер майна 38488780.2. ВССЧГН022, що перебуває на балансі ДП «Український
інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва», ідентифікаційний код 38488780.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість станом на 30.04.2019 становить 4212100,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 52754,70 грн; мета використання: розміщення виробництва пакувального матеріалу та побутових приміщень
для виробництва; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 316528,20 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» (із змінами) (далі – Порядок). Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне
відділення Фонду 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 390,7 м2,
яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8 та перебуває на
балансі ДП «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для
будівництва»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 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: 5 років; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати 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; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику (за
наявності 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; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача 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 звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого
боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання; у разі порушення переможцем 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 балансоутримувачу у
співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу;
гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору
оренди 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 Порядку,
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
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 визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу.
Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 3 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.50 на 10-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
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, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті з написом
«На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
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Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів
оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по м. Києву
або за тел. (044) 281-00-22.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного
майна – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 445,52 м2,
а саме: на першому поверсі площею 393,53 м2 та на другому поверсі
площею 51,99 м2 арматурного відділення цеху металоконструкцій, за
адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 222, що перебувають на балансі Державного підприємства Міністерства оборони України «Львівський завод
збірних конструкцій», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з єдиним заявником – Товариством з обмеженою
відповідальністю «Гарант Ізол».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право
укладення договорів оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових
приміщень їдальні (інв. № 11) площею 28,3 м2 військового містечка
№ 193, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира та розташована за
адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, територія Новоівницької сільської ради, за межами населеного пункту, комплекс будівель та
споруд № 1.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про
незалежну оцінку на 31.05.2019 становить 30750,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, становить
101,99 грн за базовий місяць – червень 2019 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 4 % (під розміщення буфету, що не здійснює
продаж підакцизної групи товарів, у військовій частині).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони
України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за
базовий місяць оренди – червень 2019 р., що становить 101,99 грн (без
ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою перевірки його стану відповідно напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні,
вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини
в орендованих приміщеннях.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити
прилади обліку постачання комунальних послуг, укласти прямі договори
з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у
вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди
протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у разі невнесення завдатку договір оренди розривається.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права
на приватизацію орендованого майна.
10. Обов’язкове дотримання перепусткового режиму військової частини.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на подання оголошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності та проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені
у п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по
оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів
з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він
є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ м. Житомира
за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова,
20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м.Чернівці про проведення конкурсів
на право укладення договорів оренди
державного військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці
(код ЄДРПОУ 08179180).
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові
вбудовані приміщення першого поверху (№ 1-18, 1-19, 1-20, 1-21,
1-22) загальною площею 66,3 м2 в будівлі (літ. Ш) аптеки (інв. № 14)
військового містечка № 1, розташованого за адресою: м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 41б.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 733675,00 грн (сімсот тридцять три тисячі шістсот сімдесят п’ять
гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (червень 2019 року) при використанні об’єкта з
метою розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної
власності і провадить господарську діяльність з медичної практики, орендна ставка 20 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства і
становить 12251,94 грн (без ПДВ).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. № 11.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина труби котельні (інв. № 89) площею 12,0 м2 військового містечка № 1 за
адресою: м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41б.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 391388,00 грн (триста дев’яносто одна тисяча триста вісімдесят вісім грн 00 коп.) без ПДВ.
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Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (червень 2019 року) при використанні об’єкта з
метою розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікації,
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги доступу до
Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства і становить 5882,36 грн (без ПДВ).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 27-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. № 11.
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина даху
будівлі (літ. Г) котельні (інв. № 111) площею 5,0 м2 та частина труби котельні (інв. № 111) площею 10,0 м2 військового містечка №1
за адресою: м. Чернівці, вул. Кутузова, 2.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 476669,00 грн (чотириста сімдесят шість тисяч шістсот шістдесят
дев’ять гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (червень 2019 року) при використанні об’єкта з
метою розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікації,
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги доступу до
Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства і становить 7164,09 грн (без ПДВ).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 29-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. № 11.
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові
вбудовані приміщення другого поверху (№ 2-36, 2-37, 2-38) загальною площею 22,2 м2 будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101 за адресою: м. Чернівці,
пл. Театральна, 6.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 207727,25 грн (двісті сім тисяч сімсот двадцять сім гривень 25 коп.)
без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (червень 2019 року) при використанні об’єкта
з метою розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення
оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного)
зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства і становить 3122,03 грн (без ПДВ).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 34-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. № 11.
Основні умови конкурсу для об’єктів № 1, 2, 3, 4:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної плати
за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням.
4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців із можливістю продовження терміну
дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором
оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо інше не буде встановлено
законодавством на момент закінчення строку дії договору. У разі якщо
на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди
була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди
провадиться нова оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб.
10. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію.
11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні
та легкозаймисті матеріали і речовини.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
13. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
Для об’єкта № 1:
14. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди. Орендар сплачує завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору.
Для об’єктів № 2, 3, 4:
15. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку у розмірі, не меншому ніж трикратний розмір орендної
плати за базовий місяць оренди, який вноситься протягом 10 (десяти)
днів з моменту укладення договору оренди в рахунок плати за останні
місяці оренди.
16. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
17. Сплата гарантійного внеску (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).
18. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди нерухомого військового майна у 5-денний термін після його проведення.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника, який при обов’язковому
забезпеченні виконання умов конкурсу запропонував найбільший розмір
орендної плати порівняно із стартовим та не нижче ніж на аналогічних
об’єктах інших форм власності.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
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; інформацію про засоби
зв’язку з ним; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску,
який становить шість стартових орендних плат.
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування
коштів на такі реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці, код
ЄДРПОУ 08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, р/р 35223240005673;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу, найменування та місцезнаходження об’єкта оренди,
підписаному учасником конкурсу, з відбитком печатки (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою:
58002, м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 3.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими особами

в запечатаному непрозорому конверті на засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 11).
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна

За результатами засідання конкурсної комісії переможцем конкурсу на
право укладення договору оренди нерухомого військового майна – частини
даху площею 15,0 м2 будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів (інв. № 4)
військового містечка № 101, розташованого за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6, визнано Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ майна НАН України
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: частина нежитлових підвальних приміщень блоку обслуговування з кафе (підвал, літній навіс) площею 213,2 м2 з
обладнанням: столи з лавками (6 столів, 10 лавок), лавка (м’яка)
(5лавок).
Місцезнаходження: вул. Київська, 12а, м. Умань, Черкаська обл.,
20300.
Орган управління: Національна академія наук України.
Балансоутримувач: Національний дендрологічний парк «Софіївка»
НАН України.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно з незалежною оцінкою на 15.03.2019
становить 593200 грн.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок).
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання: розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи; стартовий
розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та
доповнень до неї, з використанням орендної ставки 15 % (для розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж
товарів підакцизної групи), за базовий місяць – березень 2019 р. (без
ПДВ) становить 7191,25 грн; ефективне використання орендованого
майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі
оренди; заборона суборенди та переходу права власності до третіх осіб;
орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами
не підлягає; продовження терміну дії договору оренди оформляється додатковим договором, проект якого погоджується з органом управління
майном та є невід’ємною частиною договору; здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця; виконання поточного та
капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації
об’єкта оренди; запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення
орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; страхування протягом
місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість, визначена за незалежною
оцінкою; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць
оренди, протягом місяця після підписання договору оренди; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди;
своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з
проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди; термін оренди – до 30
квітня 2024 року; переможець конкурсу повинен забезпечити збереження
робочих місць; переможець конкурсу після отримання проекту договору
оренди зобов’язаний протягом 3 робочих днів повернути орендодавцю
підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу
від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного
умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений
новий переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів згідно з переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності, затвердженим постановою
Бюро Президії НАН України від 15.10.2014 № 216. Якщо претендент вже
подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу,
після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов
конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; завірені копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік;
довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу або належним чином оформлену довіреність, завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкту малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі –
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
Документи подаються за адресою: вул. Київська, 12а, каб. 210,
м. Умань, Черкаська обл., 20300 в запечатаному непрозорому конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в
якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Конкурс буде проведено о 10.00 через 20 календарних днів після
публікації інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою:
каб. 11, вул. Київська, 12а, м. Умань, Черкаська обл.
У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін прийняття заяв припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення
конкурсу або останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою вул. Київська, 12а, каб. 210, м. Умань, Черкаська обл.,
тел. (04744) 3-21-54, з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (крім вихідних)

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ про підсумки конкурсу на право укладення
договору оренди державного майна, що відбувся 26.07.2019

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення договору оренди державного майна – нежитлових приміщень
площею 108,05 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі головного корпусу
(реєстровий № 02012177.1.АААДЕА527) за адресою: 61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 82, що перебуває на балансі ДУ «Інститут медичної радіології
ім. С. Н. Григр’єва НАМГ України», з ТОВ «МДЦ ЕКСПЕРТ», як з єдиним
заявником, який повністю відповідає умовам конкурсу.
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 24.07.2019, переможцем конкурсу щодо визначення вартості
нерухомого майна, а саме: будівель і споруд (спальний корпус (літ. «М»)
площею 737,6 м2; спальний корпус (літ. «У») площею 261,3 м2; спальний
корпус (літ. «Р») площею 3125,3 м2; клуб (літ. «Н») площею 548,5 м2; котельня (літ. «Т») площею 340,4 м2; ТП (літ. «Й») площею 33,1 м2; огорожа
(літ. «3-4») 160,6 пог. м), розташованих за адресою: вул. Курортна, 54,
смт Ворзель, Київська обл., що обліковуються на балансі державного
підприємства «Управління справами Фонду державного майна України»,
з метою укладення договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Стоун Брідж». Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 11,00 тис. грн.

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована 2-поверхова будівля
МРЕВ (літ. Б) загальною площею 214,1 м2, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 22500, Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Героїв
Майдану (колишня Леніна), 139. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки –
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (0432)
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ПП «Прим’єр-Авто».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 будівля. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 30.05.2019: відновна – 215227,00 грн; залишкова – 11690,15 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,6 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – № 17)
загальною площею 159,9 м2 у прим. № 14 на 1-му поверсі гуртожитку
№ 3, що перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 31. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник робіт
з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – громадська
організація «ЛогоКлуб». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 17 приміщень. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 23.05.2019:
відновна – 67613,71 грн; залишкова – 756,33 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): 31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 129) площею 4,0 м2 на 1-му поверсі п’ятиповерхового гуртожитку
№ 2 (літ. Х), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного
університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 15.04.2019: відновна – 2757,40 грн; залишкова – 137,86 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): 31.07.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 1) площею 4,0 м2 у прим. № 21 на 1-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 4 (літ. В), що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця,
вул. Келецька, 100. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 15.04.2019: відновна – 3231,81 грн; залишкова – 323,18 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): 31.07.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення (№ 1) площею 4,0 м2 у прим. № 22 на 1-му поверсі дев’ятиповерхового
гуртожитку № 5 (літ. Г), що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Замовник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О.
В. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 15.04.2019: відновна – 3166,15 грн;
залишкова – 379,94 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): 31.07.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3 – № 10)
загальною площею 36,4 м2 у прим. № 8 на 1-му поверсі триповерхової
будівлі адміністративного корпусу (літ. «А1»), що перебувають на балансі
Державної фіскальної служби України, користувач: Головне управління ДФС
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця,
вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.
ua). Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
8 приміщень. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019: відновна – 42076,00 грн; залишкова – 13629,00 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): 31.07.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
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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). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформації про претендента
(додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 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 претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.08.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 21.08.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – частина нежитлових вбудованих приміщень площею
75,2 м2 на цокольному поверсі 9-поверхового адмінбудинку за адресою:
м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, що перебуває на балансі Головного управління
Державної казначейської служби України у Вінницькій області, код за ЄДРПОУ
37979858. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою приватизації шляхом викупу орендарем з урахуванням компенсації
орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час оренди. Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): –. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.03.2018: первісна – 121917,88 грн, залишкова –
64878,08 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої приватизації, окреме майно – гаражі літ. Г загальною площею 183,1 м2, які не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ
00121790, за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова,
9а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
(67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно –
центральний склад-навіс № 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, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова,
9б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
(67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно –
майстерня 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, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях (67-26-08,
vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: –. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі
будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого
2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єктам оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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). Пропозиція щодо ціни надання
послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 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 претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 21.08.2019 (включно).

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 28.08.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Павлоград, вул. Г. Світличної, 63. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Книш О. П. 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 86,3 м2 (у т. ч.
8,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський
національний університет ім. О. Гончара. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. О. Макарова, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Агаєв С. Б. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 4,8 м2 (у т. ч.
0,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44б. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 109,76 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Бондаренко Н. А. 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: майданчик з асфальтовим покриттям загальною площею 1370,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп.
Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Бондаренко
А. М. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 227,5 м2
(у т. ч. 15,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Часнок Г. 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.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 98,88 м2 (у
т. ч. 16,48 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Каленик Ф. І. 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: нежитлове приміщення площею 5,0 м2 (в т.
ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Владимирова О. Г. 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.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2. Балансоутримувач: Український політехнічний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Коринська А. 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.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,0 м2 (у т.
ч. 4,0 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський
національний університет ім. О. Гончара. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, учбовий корпус № 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Батюта Т. П. 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: нежитлове приміщення площею 276,36 м2
(у т. ч. 27,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Укрспецналадка». 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: нежитлове приміщення площею 2,5 м2 (у
т. ч.1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Аржанова, 12, гуртожиток № 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Малієнко В. 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.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 93,4 м2 (у
т. ч. 16,4 – площа загального користування). Балансоутримувач: Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 2а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Кадімбекова З. 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.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 27,0 м2 (в т.
ч. 2,6 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, пл. Соборна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ
«Освіта». 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: державне майно, у складі: будівлі, споруди,
мережі – 4 од., індивідуально визначене майно (обладнання) – 89 од.

7 серпня 2019 року

12

відомості
приватизації

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради (Димитрова), 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ПрАТ «Запорізький абразивний
комбінат». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд, обладнання. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 451 площею
10,9 м 2, приміщення № 452 площею 11,2 м 2, частина приміщення
№ 450 площею 6,7 м2), загальною площею 28,8 м2 на четвертому поверсі будівлі (літ. А), інвентарний номер 7902, реєстровий номер
38727770.1.АААИБЕ743. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська
філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «АГРО-КЛАСС». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2019. 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 1 (у складі приміщень
№ 1, № 2, № 3) загальною площею 63,0 м2 першого поверху насосної
станції (літ. Г). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка
Амосова, 83. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди, укладеного між Запорізьким державним медичним університетом і
Концерном «Міські теплові мережі» за погодженням регіональним відділенням
розміру орендної плати. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Платник робіт з оцінки: Концерн «Міські теплові мережі». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
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: частина нежитлового приміщення № 534,
535 (у складі кабінету 2 площею 14,1 м2 та частини коридору 1 площею
0,8 м2) загальною площею 14,9 м2 на п’ятому поверсі будівлі (літ. А-6).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Український науководослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт
з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. 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.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8, до складу якого
входять приміщення № 1 площею 16,6 м2, приміщення № 2 площею 11 м2,
приміщення № 3 площею 2,3 м2, приміщення № 4 площею 1,1 м2 та частина коридору IX площею 8,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 15. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненського ПЛ». Платник робіт з оцінки: ФОП
Тищенко О. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
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.
 20. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею 1089,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39. Балансоутримувач об’єкта оцінки: товариство з обмеженою відповідальністю «Правова
компанія Еквітас Лекс», код в ЄДРПОУ 39505010 (орендар). Мета проведення
незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі:
аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Замовник/платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,8 м2 на
першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Короленка, 22. Найменування балансоутримувача: Льотна академія Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Короленка, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Замовник
робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях (49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6). Платник
робіт з оцінки: ФОП Німченко Дмитро Станіславович, (тел. (099) 776-07-73).
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача: Олександрійський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп.
Соборний (Леніна), 126а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Замовник робіт
з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький
та Кіровоградській областях (49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6). Платник
робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк
України» (тел. 0522-35-84-71). Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію
про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції витрат, пов’язаних
з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та
контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 16
серпня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 22.08.2019 об 11.00 у регіональному відділенні
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51. Електронна адреса
замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення незалежної оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон (034) 255-31-39,
телефакс (034) 275-23-67. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 1 (один). Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,0224 га, кадастровий номер 7325081000:02:003:0310. Місце
розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці,
вул. Мічуріна, 14. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської
забудови, 03.13 – для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/
ні): ні. Дата оцінки: 31.07.2019.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
окремого майна – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинковими
спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною
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площею 1,4 м2 та криницею. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька,
вул. Лісова, 42а. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів) – 4 (чотири). Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл.,
Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки: 31.07.2019.
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). Пропозиція 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 робіт 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 відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47); 3) підтвердних документів.
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 найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця: для незавершеного будівництва – 8 тис. грн, для комплексу будівель – 18,5 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних
документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою
надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 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 конкурсу,
передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів
або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має
право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про
це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 в приміщенні Регіонального відділення Фонду по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок (0342) 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
(0342) 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна
 Найменування об‘єкта оцінки № 1: приміщення першого поверху
будівлі навчального корпусу (літ. А) загальною площею 44,5 м2 (у т. ч.
приміщення: (1-80) – 32,8 м2, частина приміщення (1-81) – 11,7 м2), що
перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019 – 2004,40
грн. Розмір земельної ділянки, усього: 1,8571 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: підвальні приміщення будівлі (літ. А) наукової бібліотеки загальною площею 64,8 м2 (у т. ч.
приміщення: (1-14) – 16,2 м 2, (1-15) – 37,9 м 2, (1-16) – 10,7 м 2),
що перебуває на балансі Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Лесі
Українки, 23. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.05.2019 – 12384,77 грн. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,4816 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для
обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право
постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина вбудованого приміщення
(1-1) першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.06.2019 – 2078,46 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3522
га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування
будівель громадського призначення. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 2569369,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: частина приміщення (1-8) площею
2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Чернівецька обл, Герцаївський р-н, м. Герца, вул. Асарі Г., 15. Мета про-

ведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.06.2019 – 3222,84 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 1,4261
га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герца, вул. Асарі Г., 15. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1970930,16 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки зазначеного майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки згаданого вище майна виступатимуть по об’єктах оцінки: № 1 – фізична особа – підприємець Фісанова
Тетяна Василівна; № 2 – фізична особа – підприємець Кучерява Орися Степанівна; № 3 – ПАТ «Державний ощадний банк України»; № 4 –ЗАТ «Український
будівельно-інвестиційний банк».
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних
ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної
кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів оцінки, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців для об’єктів
оцінки, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну
документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а
саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних
з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: до об’єктів оцінки № 1, 2 – частини приміщень та приміщення, що
за функціональним призначенням належать до торговельної нерухомості для закладів громадського харчування; до об‘єктів оцінки № 3, 4 – частини приміщень
та приміщення для розміщення банкоматів та іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок:
(0372) 55-44-84.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення № 64-65 та приміщення № 55, приміщення № 6667, приміщення № 113-115, 117, загальною площею 746,0 м2 на 2-му
поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Гора, ДП «МА «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної
оцінки майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «РІВЕР ПЛЕЙС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 2. Частина «Азотокисневої станції 1 черги» площею 988,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, 15 (за ГП), що перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: буде визначено договором
про надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Металпромінвест КТ». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 3300 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 3. Нерухоме майно площею 9,0 м2 (4,0 м2 – частина даху будівлі,
5,0 м2 – частина асфальтованого майданчика (біля будівлі) за адресою:
Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Київській області. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ
«лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, передавальні пристрої, конструктивні
частини будівель, призначені для їх розміщення.
 4. Нежитлові приміщення загальною площею 146,5 м2, реєстрові номери за ЄРОДВ 21560045.1000.АААЖЕД474, 21560045.1000.
ВЦЛГФС062, за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.
Хмельницького, 49, що та перебувають на балансі Київської міської дирекції
ПАТ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: Відділ освіти ПереяславХмельницької районної державної адміністрації. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 5. Нежитлові приміщення загальною площею 38,5 м 2, у тому
числі: нежитлове приміщення площею 20,7 м2 та нежитлове приміщення площею 17,8 м2, інв. № 0300001, реєстровий номер за ЄРОДВ
21560045.1000.АААЖЕД587, за адресою: Київська обл., м. Богуслав,
вул. Миколаївська, 22, що перебувають на балансі Київської міської дирекції
ПАТ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Даниленко Алла
Анатоліївна. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 6. Будівлі та споруди бази відпочинку «Арсеналець» у кількості 68
об’єктів (згідно з переліком) за адресою: Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Новосілки, Урочище «Плитила» № 2, що перебувають на балансі Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата
оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки
майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Спортивно-оздоровчий профілактично-реабілітаційний центр «АРСЕНАЛЕЦЬ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8100 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість готельного, рекреаційного та
санаторного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення
Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
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ного наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом
Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання 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; документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (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 таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та загальний
стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням
об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до
відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіональне
відділення Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 22.08.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні
Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський,
50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

Регіональне відділення Фонду по Київській області повідомляє таке: в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 15.08.2019 об 11.00, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 31.07.2019 № 31 (1259) на
стор. 14, в назві терміналів об’єкта оренди № 4 правильно вважати по
всім складовим: термінал «D».

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення (частина вестибуля) площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі «Б-3».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 1. Балансоутримувач: Львівський державний університет внутрішніх справ. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гандабура Анатолій Іванович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 на четвертому поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Балансоутримувач:
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Кожушко Василь Юрійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 на четвертому поверсі гуртожитку № 4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. К. Левицького, 67а. Балансоутримувач: Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.
З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. К. Левицького, 67а. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Кожушко Василь Юрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 2.3.66
площею 2,85 м2 на другому поверсі будівлі літ. «Б-3». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 28 площею
20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея,
3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Балансоутримувач: ВПУ № 11 м. Червонограда. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (позначене
в технічному паспорті під інд. 30) загальною площею 48,6 м2 на другому
поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Азимут плюс».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 121,2 м2 в будівлі ЦТЕ № 5 КП «Укрспецзв’язок». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Бібрка, вул. Грушевського, 16. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Укрспецзв’язок». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Бібрка, вул. Грушев-
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ського, 16. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 104, 105, 107-109
на другому поверсі та нежитлові приміщення № 110, 112, 112а, 112б,
113 на третьому поверсі площею 167,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «ЛПІ» ДП «ЦПІ». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І.
Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Укрдержбудекспертиза».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення на першому
поверсі гальванічного цеху загальною площею 244,7 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод». 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). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська,
152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Мартин Іван Іванович.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина в цілому адмінбудинку (А-3) площею 52,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Балансоутримувач: Управління поліції охорони у
Волинській області. 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). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут-Яодин».
 12. Назва об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в.
Балансоутримувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП «Львіввугілля».
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). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА».
 13. Назва об’єкта оцінки: баня санпропускник котельня площею
136,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський,
вул. Луцька, 80в. Балансоутримувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція»
ДП «Львіввугілля». 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). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 80в. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА».
 14. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних організацій
площею 46,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Балансоутримувач: Волинська філія Державного
підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування
міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних
відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі ПС шахти № 4 площею
74,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1в. Балансоутримувач: Державне підприємства «Регіональні
електричні мережі». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТВП «Роксолана».
 16. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі агрохімлабораторії площею
424,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Мамсурова, 8. Балансоутримувач: Волинська філія Державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Ільїн Богдан Олександрович.
 17. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а саме:
Видумка, Головний, Зимовий, Стецький. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Волинська обл., Горохівський р-н, на території Холонівської с/р. Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Горохівський
р-н, на території Холонівської с/р. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Круковський
Юрій Васильович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 2019 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів
№ 1 – 7, 11, 14 – 2400,00 грн; для об’єктів № 8 – 10, 12, 13, 15, 16 – 3000,00 грн;
для об’єкта № 17 – 5690,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по 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 № 1-3 – під розміщення банкоматів, автоматів з розливу
напоїв, інших автоматів; для об’єктів № 4-6 – споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єктів
№ 7-11, 14 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єктів № 12, 13, 15, 16 – виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість; для об’єкта № 17 – споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «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 діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією
про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального 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 відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до
дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04,
(031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди
 Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху
шестиповерхової будівлі навчального корпусу
2 Замощення автодрому

Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки
11,5

м. Миколаїв,
просп. Героїв
України, 9

Дата
оцінки

Національний уні- 31.07.19
верситет кораблебудування ім. адмірала Макарова

16180,0 Миколаївська Новоодеський про- 31.07.19
обл., м. Нова фесійний аграрний
Одеса, вул. Іпа- ліцей
тенка, 3а

3 Частина нежитлових вбудованих приміщень їдальні
на першому поверсі будівлі
гуртожитку № 2 та частина
нежитлових приміщень буфету на першому поверсі будівлі
учбового корпусу № 2

440,3; м. Миколаїв,
109,1 вул. Пушкінська, 71
549,4

Миколаївський ко- 31.07.19
ледж транспортної
інфраструктури
Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. академіка В.
Лазаряна

4 Нежитлове приміщення на
технічному поверсі;
частина даху будівлі

8,0; м. Миколаїв,
180,0 вул. Чкалова, 20

Регіональне відділення Фонду
по Миколаївській
області

31.07.19

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено
також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно з законом; підтвердних документів; 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 та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об'єкта оцінки – нежитлові
приміщення.
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 найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
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).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у
саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927 очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого майна (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи) – 2,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській
області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення Регіонального
відділення Фонду по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,
6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення склад-бази загальною площею 3358 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 16, ВПК-1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЕЛІКСИР Україна» (код за
ЄДРПОУ 41054005); тел. (093) 823-99-91.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
15,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП Чорноморськ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
с. Б. Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «ГРІНЛАЙН ЛОГІСТИК» (код за ЄДРПОУ 42566094);
тел. (097) 181-81-87, (093) 309-77-63, Олена.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 12 виробничого
цеху літ. Б та бетонований майданчик 8/1 загальною площею 822,85 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МОУ «Одеський завод
будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «КВАДРО» (код за ЄДРПОУ 25052759); тел. 728-93-81;
(093) 448-26-30, Любов Миколаївна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу першого поверху будівлі навчального корпусу № 27 загальною площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський окружний
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адміністративний суд. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська
дорога, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А. (код за ЄДРПОУ 2144217301).
 5. Назва об’єкта оцінки: кухня на 2-му поверсі та торгової площадки у вестибулі на 1-му поверсі ОНУ ім. І. І. Мечникова загальною площею 64,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: СПД – ФО Кашеварова Зоя Миколаївна (код
за ЄДРПОУ 1922702003); тел. (096) 600-58-92.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього
поверху гуртожитку № 3 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець
Ганов Артем Петрович (код за ЄДРПОУ 3055722853); тел. (068) 252-74-55.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого приміщення, розташованого в корпусі біологічного факультету, загальною площею 9,47 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Шампанський пров., 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень –
серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Нанаши Владислав Едуардович (код за ЄДРПОУ 3186003975); тел.
(063) 425-25-52.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 5-го поверху
в 5-поверховій будівлі загальною площею 31,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство МОУ «Одеський проектний
інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 18. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Спеціалізована державна
експертна організація-центральна служба Української державної будівельної
експертизи» (код за ЄДРПОУ 35691621); тел. 285-23-70.
 9. Назва об’єкта оцінки: службово-побутове приміщення № 4, розташоване в будівлі блоку службово-побутового приміщень (інв. № 944)
на території ППК-2, загальною площею 12,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень –
серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Українське
дунайське пароплавство» (код за ЄДРПОУ 1125821); тел.: (04841) 6-73-24,
6-71-93, 6-73-53.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі колишньої
креозотної бази загальною площею 115,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійський морський торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень –
серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Укрчем» (код
за ЄДРПОУ 31460973); тел. (04840) 4-37-45.
 11. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення горища амін. учбового корпусу загальною площею 10,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 483-90-59.
 12. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування
кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Тішинська-Оксамитна
Неллі Василівна (код за ЄДРПОУ 2596813326); тел. (063) 818-45-81.
 13. Назва об’єкта оцінки: спеціалізована споруда, майданчик для вирощування сільськогосподарських культур загальною площею 15640 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард,
вул. Ангарська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелений город» (код
за ЄДРПОУ 34738589); тел. 740-19-19.
 14. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для розміщення
пересувного буфету загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Валіховський пров., 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична
особа – підприємець Тішинська-Оксамитна Неллі Василівна (код за ЄДРПОУ
2596813326); тел. (063) 818-45-81.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі «Склад зап
частин» (літ. Ч) загальною площею 130,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі Філії «УкрінтрансавтосервісОдеса». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство
з обмеженою відповідальністю «АВТОРУХ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33720985);
тел. (050) 490-25-30.
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 16. Назва об’єкта оцінки: частини коридору запасного виходу, розміщеного на першому поверсі будівлі дитячого відділення Багатопрофільного медичного центру (Університетської клініки № 1) ОНМедУ, загальною
площею 7,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Валіховський, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Шива Олена Олександрівна (код
за ЄДРПОУ 2148222081); тел. (096) 408-64-62, (048) 787-34-82.
 17. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд виробничого
відновлювального комплексу «Чабанка», а саме: терміном на 25 років –
13621,1 м2; на 2роки 11 міс. – 77904,00, загальною площею 91525,1 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська,
50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): липень – серпень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ГО «Грузинсько-український культурно-мистецький центр» (код за ЄДРПОУ
37771195); тел. (050) 378-09-77 Олександр.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного відбору викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності щодо
всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка № 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 вище 7280,00
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна
щодо об’єкта оцінки № 17 вище 91330 гривень комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
Враховуючи наведене у конкурсі № 17 вважати таким, що відміняється конкурс, оголошений на 31.07.2019 в інформаційному повідомленні Регіонального
відділення Фонду по Одеській області (газета «Відомості приватизації» № 29
(1257) від 17.07.2019).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 16.00 15.08.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії та
робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Конкурс відбудеться 21.08.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503. Телефони для довідок: (048) 731-50-39,
731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях про уточнення інформації щодо об’єктів,
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності щодо яких опубліковано в газеті «Відомості
приватизації» від 24.07.2019 № 30 (1258)
 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 256,4 м2
в будівлі пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва
місцевого значення «Будинок повітового земства». Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Балансоутримувач: Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП Усманов М. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додат
кова ознака подібності: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо,
які перебувають в будівлях пам’ятки архітектури.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 9,0 м2
в будівлі пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва
місцевого значення «Будинок повітового земства». Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51. Балансоутримувач: Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП Барабашова І. В. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування
тощо, які перебувають в будівлях пам’ятки архітектури.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 33,2 м2 будівліпам’ятки архітектури місцевого значення – «Будинок П. Лютого». Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34.
Балансоутримувач: Національний заповідник «Глухів». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. Платник
виконаних робіт: ФОП Гордієнко А. О. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів громадського харчування тощо, які перебувають в будівлях пам’ятки
архітектури.
 4. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина бетонного замощення площею 3,0 м2; 2) ділянки даху площею 1,0 м2; 3) частина
горища площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Аптекарська, 2. Балансоутримувач: Сумський обласний центр зайнятості.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар». Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,9 м2 на
цокольному поверсі будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Володимирська, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях.
Платник робіт з оцінки: ФОП Костюченко О. М. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація
відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,

незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 36,8 м2 на
1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Державного університету «Житомирська політехніка». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91,
(0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській
областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Сергієнко С. В. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):
інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення їдальні
площею 99,66 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі суспільнопобутового корпусу, що перебуває на балансі ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. С. Параджанова, 72. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях.
Платник робіт з оцінки: ФОП Прокопчук В. А. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація
відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету площею
77,4 м2 в підвальному приміщенні навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефони замовника
конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук О. П. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 152,0 м2 на
першому поверсі будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі
Житомирського національного агроекологічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 39. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362)
26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук О. П. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля «Їдальня для співробітників» площею 256,5 м2, що перебуває на балансі ДУ «Коростенська виправна
колонія (№ 71)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, буд. 11. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91,
(0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: профспілки «Торговий дім Коростенської виправної
колонії (№ 71)». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля прохідної площею 7,1 м2, що перебуває на балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія» та в оперативному
управлінні (користуванні) Управління виробничо-технічного обслуговування
казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Київська, 149. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефони замовника
конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua,
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zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по
Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Костюченко
В. М. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,1 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби у Ємільчинському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна,
45. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального
відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з
оцінки: ФОП Борисюк О. В. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 32,4 м2 на
1-му поверсі будинку, що перебуває на балансі дирекції «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Відродження, 27. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91,
(0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткачук О. А. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація
відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: гаражі площею 1087,9 м2, що перебувають на
балансі дирекції «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Новогуйвинське, вул. Заводська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Житомир Агро Транс». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі
будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика площею 12,21 м2
(реєстровий номер 04713033.93ХХМНОВ120), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Житомирська дистанція колії регіональної філії
«Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський район, дільниця
Коростень-Шепетівка, станція Колодянка, 357 км, ПК5 в смузі полоси відводу
залізниці. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс
замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального
відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів:
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі –
Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на
якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Рівненській
та Житомирській областях о 12.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській
областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
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ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного
майна – об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 12,
13 за техпаспортом на 1-му поверсі 3-поверхового лабораторного корпусу (інв. № 1, літ. «Г-3») загальною площею 28,6 м2, що перебуває на балансі державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії» (НІОХІМ), код за ЄДРПОУ 0209740. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Мироносицька, 25. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інфотех-сервіс ЛТД», код за ЄДРПОУ
14060129. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 13,85 м2 другого поверху та частина даху площею
22,35 м2 будівлі центру відпочинку «Угольок», що перебувають на балансі ВП
«Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33504964. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н «Світлий», 5а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне
товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд,
передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для
розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 160,3 м2 будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі 16 ДПРЗ ГУ
ДСНС у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 38152963. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Мирошніченко, 2д. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Шапран С. М. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,7 м2 другого поверху будівлі, що перебуває на балансі
Слов’янського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ
05430780). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський
р-н, с-ще Черкаське, вул. Шкільна, 15. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв
та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних
засобів і антен операторів телекомунікацій.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 10,0 м2 другого поверху (відм. +87), частина даху
площею 0,588 м2 та частина стіни площею 34,647 м2 будівлі багатоканатного підйому головного проммайдану бл.4, що перебувають на балансі ВП
«Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33504964. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, просп. Миру, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд,
передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для
розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: будівля їдальні загальною площею
628,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське
№ 1», (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 19а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Кускова Л. М. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,90 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення коридору площею 9,1 м2 на шостому поверсі будівлі ЦРРС,
що перебуває на балансі Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських портів
України» (код за ЄДРПОУ 38728439). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87510,
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний
порт» (код за ЄДРПОУ 01125755). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості подібного буде
враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 1250,5 м2, розташовані на 2-4 поверхах учбового корпусу № 3, що
перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Донбаський
державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської
ради Донецької області. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,90 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: частина даху 13-поверхової будівлі
лабораторно-конструкторського корпусу, інв. № 10002, літ. А-13, реєстровий № ДИННГВ007, загальною площею 55,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства Науково-дослідний проектний інститут «Союз»,
код за ЄДРПОУ 14309830. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп.
Гагаріна, 168. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв
та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних
засобів і антен операторів телекомунікацій.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина ділянки покрівлі 4-поверхової
нежитлової будівлі (літ. за техпаспортом А-4) загальною площею 9,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування» (УКРДІПРОВАЖМАШ), код за ЄДРПОУ
212630. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський,
151. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 03.08.2019. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв
та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних
засобів і антен операторів телекомунікацій.

 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 226,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі
їдальні (інв. № 1030006, реєстр. № 02540479.1.БКПТНЕ057), що перебувають на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», код за
ЄДРПОУ 02540479. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник послуг з
оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області
Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (06452) 4-23-48, (06452) 4-23-68, електронна адреса:
lugansk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Контаміров І. Ю. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –
2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 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 пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що
сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3
до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по Харківській,
Донецькій, та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на
адресу Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій, та Луганській
областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до
поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1,
1-й поверх, біля поста охорони) 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 зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 31.07.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
 1. Частина двоповерхового будинку загальною площею 229,75 м2,
що перебуває на балансі Чорноморського головного морського агентства «Інфлот», за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 17. Платник: Громадська організація інвалідів «Херсонське товариство
інвалідів». Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єкта оцінки: об’єкти рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 229,8 м2
на другому поверсі будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова,
73б. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДС КЕЙТЕРІНГ ВІ
АЙ ПІ». Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів громадського харчування.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 3. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 59,3 м2 на
першому поверсі навчального корпусу, що перебуває на балансі Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 30.
Платник: Фізична особа – підприємець Діпон Юрій Юрійович. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення
для розміщення об’єктів торговельного призначення. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент, та
строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому
конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання 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, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 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. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень цокольного поверху
адміністративної будівлі площею 32,9 м2. Найменування балансоутриму-
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вача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. 206 Дивізії, 10а, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ФОП Голубова М. В. Дата оцінки: 31.05.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 70,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська, 1 м. Золотоноша, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор». Дата оцінки: 31.07.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за №198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12
розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення 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 найменування 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. Пропозиція щодо ціни надання послуг з
оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із
законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958 «Щодо
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки
об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за
групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв) – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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 допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення
Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 21 серпня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2019 року об 11.00 в Регіональному
відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,4 м2 на
третьому поверсі триповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
просп. Миру, 21а. Платник робіт з оцінки: ПП «Чернігівський центр охорони
праці». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.07.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 119,36 м2
третього поверху триповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а. Платник
робіт з оцінки: Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00
грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: 1/6 вежі радіорелейного зв’язку. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель,
призначені для їх розміщення. Дата оцінки: 31.07.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,4 м2 на
третьому поверсі виробничої будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Центр безпеки «Гранд». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 31.07.2019.
 5 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,0 м2 адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Срібнянському районі Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Незалежності, 5. Платник робіт з оцінки ТОВ «Грант Україна». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення
закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.07.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 50,46 м2 на
першому поверсі триповерхової виробничої будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління водного
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сліпець О. Д. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та
складська нерухомість. Дата оцінки: 31.07.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: механічна майстерня площею 130,8 м2, матеріальний склад площею 160,4 м2, будинок розбірний площею 69,0 м2
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та КПП площею 29,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Лісова, 47. Платник робіт з оцінки: ФОП Хвіст В. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7280,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 672-818. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки,
а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ
Положення.
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 ІІ розділі Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального
відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Балансоубіт з оцінки найбільша
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
тримувач
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
1 Нежитлове при- 23,9
м. Київ, вул. В.
ДП «ВО «Ки- ФОП Голо31.07.19
міщення
Гетьмана, 3
ївприлад»
вкевич Л. Г.
4000
2 Частина не19,8
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Рахімо31.07.19
житлового пригірна, 22
ва М. Д.
4000
міщення
3 Нежитлове при- 20,3
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Коваль В. Ю. 31.07.19
міщення
гірна, 22
4000
4 Нежитлові при- 114,0 м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» ТОВ «Укр31.07.19
міщення
гірна, 22
спецкомпа5500
нія»
5 Нежитлове при- 15,8
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Нирко31.07.19
міщення
гірна, 22
ва М. П.
4000
6 Частина не29,25 м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Анцигін Є. В. 31.07.19
житлового пригірна, 22
4000
міщення
7 Нежитлове при- 86,6
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Повороз31.07.19
міщення
гірна, 22
нюк І. І.
4500
8 Нежитлове при- 29,8
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» МБФ «Альянс 31.07.19
міщення
гірна, 22
громадського
4500
здоров’я»
9 Нежитлове при- 14,8
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» ФОП Сєрі31.07.19
міщення
гірна, 22
ков О. В.
4000
10 Нежитлове при- 25,1
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Басов Л. А.
31.07.19
міщення
гірна, 22
4000
11 Нежитлове при- 27,0
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Щерби31.07.19
міщення
гірна, 22
на П. С.
4000
12 Нежитлове при- 33,60 м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Єфа31.07.19
міщення
гірна, 22
нов Ю. Ю.
4000
13 Нежитлове при- 45,4
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» Бого31.07.19
міщення
гірна, 22
маз О. П.
4500
14 Частина не4,0
м. Київ, просп.
КНУ ім. Т.
ФОП Богда31.07.19
житлового приАкадеміка Глуш- Шевченка
нов Г. К.
4000
міщення
кова, 2а
15 Нежитлові при- 84,7
м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА» ПП «Ден31.07.19
міщення
гірна, 22
софт»
5000
16 Нежитлове при- 337,8 м. Київ, просп.
ДП «ЦУТБКС ФОП
31.07.19
міщення
Академіка Глуш- «Льодовий Ісай О. Г.
6000
кова, 9
стадіон»
17 Нежитлове
83,3
м. Київ, вул. Анто- ДП «ГДІП» Підприєм31.07.19
приміщення –
новича, 15, літ. А
ство із 100 %
5000
об’єкт культуріноземним
ної спадщини
капіталом
«АРГУС»
18 Нежитлова бу- 115,3 м. Київ, вул. М.
ОлімпійФОП Майо31.07.19
дівля
Матеюка, 4
ський корова К. М.
5500
ледж ім. І.
Піддубного
19 Частина не5,0
м. Київ, просп.
КНУ ім.
ФОП Богда- 31.07.2019
житлового приАкадеміка Глушко- Т.Шевченка нов Г. К.
4000
міщення
ва, 2б
20 Нежитлове при- 9,0
м. Київ, вул. Ста- ДВНЗ
ФОП Оста31.07.19
міщення
діонна, 2/10
«ККБАД»
пець В. І.
4000
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
1 Частина нежитлового
приміщення
2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлове
приміщення

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

1,0

м. Київ,
вул. Еспланадна, 42
67,1 м. Київ, просп.
Героїв Сталінграда, 2
90,4 м. Київ, вул. Васильківська, 1,
корпус № 6

ДП «НСК «Олімпій- ФОП Савський»
чук Д. В.

31.07.19
4000

Державний університет інфраструктури та технологій
ДП «Національний
центр Олександра
Довженка»

ФОП Мінєєв С. О.

31.07.19
4500

ГО «Інституція
нестабільних
думок»

31.07.19
5000

Продовження таблиці

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

4 Нежитлове
приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
Платник роПло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана
2
ща, м
оцінки
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
80,5 м. Київ,
Національний авіа- ТОВ «Юнітон» 31.05.19
вул. Борщагів- ційний університет
5000
ська, 193

Конкурси відбудуться 21 серпня 2019 року о 15.00 в Регіональному
відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 15 серпня 2019 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт
оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 21 серпня 2019 року», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної 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 встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлова будівля, нежитлові
приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого
наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове 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 допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50г, телефон для довідок: 281-00-32.

прийнято рішення
про приватизацію
Продовження рубрики на стор. 5

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 01.08.2019 № 437
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – приміщення колишньої стоматполіклініки за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 96, що обліковується на балансі НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Рівненська та
Житомирська області
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 05.08.2019
№ 76 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будинку відпочинку загальною площею 62,9 м2, розташованого за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець, вул. Лісова поляна, 18/2,
балансоутримувач – відсутній, шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 05.08.2019
№ 75 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності, окремого майна – будинку відпочинку загальною площею 66,3 м2, розташованого за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець, вул. Лісова поляна, 18/1,
балансоутримувач – відсутній, шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
19.07.2019 № 13-12 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області
від 04.07.2018 № 224 «Про приватизацію об’єкта», а саме: назву
об’єкта державної власності викладено у такій редакції: «Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля загальною площею
554,4 м2, сарай загальною площею 23 м2, сарай загальною площею 6,2 м2, вбиральня загальною площею 22,6 м2, гараж загальною площею 65,1 м2».

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області від 05.08.2019 № 82-МП прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності: Державне підприємство «Черкаський державний завод
хімічних реактивів» (код за ЄДРПОУ 00205104), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Загальний тираж 800
Зам. 3049031

Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу
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