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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
З метою запровадження пакета
реформ «Приватизація та управління
державними підприємствами»,
а саме реформування Фонду
державного майна України
(далі – Фонд) в межах повноважень,
визначених Законом України «Про
Фонд державного майна України»,
Фонд продовжує реорганізацію
регіональних відділень.
Станом на 05 серпня 2019 року
прийнято рішення щодо
реорганізації трьох регіо
нальних відділень Фонду –
по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях шляхом
злиття у Регіональне відділення
Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській
областях, що розташоване
у м. Києві.
Регіональні відділення Фонду,
які реорганізуються, продовжують
здійснювати повноваження та
функції, покладені на зазначені
органи, до видання наказу Фонду
про можливість забезпечення
новоутвореними регіональними
відділеннями здійснення
повноважень та виконання функцій.

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

Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

Вінницька та Хмельницька області
Інформація
про результати продажу об’єктів малої приватизації
1. Окреме майно – нежитлові вбудовані приміщення на другому поверсі – 179,4 м2,
на третьому поверсі – 22,0 м2, на четвертому поверсі – 186,7 м2, загальною площею
388,1 м2 у шестиповерховому виробничо-складському корпусі з прибудовами, які перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод»,
розташовані за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25. Приватизовано шляхом
викупу орендарем юридичною особою – Спільним українсько-іспанським підприємством у формі ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА» за ціною 1 724 560,80 грн (один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят грн 80 коп.), у т.ч. ПДВ – 287 426,80 грн
(двісті вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість грн 80 коп.)
2. Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів», що знаходиться
за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Заводська,
1/2Б, який обліковується на балансі та перебуває в оренді ТОВ «Будіндустрія», код
ЄДРПОУ 23846410, приватизований ПВКП «БУДЗАЛІЗОБЕТОН», яке стало переможцем електронного аукціону без умов (протокол № UA-PS-2019-04-12-000027-1).
Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 6600012,00 грн (шість мільйонів шістсот тисяч
дванадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1100002,00 грн.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики» (код ЄДРПОУ 14277337)
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 77, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою Дмухом Олександром Вікторовичем.
Ціна продажу об’єкта становить 721 320,00 грн, у тому числі ПДВ – 120 220,00 грн.

Львівська, Закарпатська 
та Волинська області
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – огорожа (залізобетонні плити –
13 одиниць) за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Крисовичі, вул. Стрілецька, 4, приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою відповідальністю «Каменяр» за ціною 7 085,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 180,83 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – база дільниці № 10, у складі: виробничо-побутового
корпусу, А-2, загальною площею 369,1 м2; складу, Б-1, загальною площею 396,6 м2;
виробничого майданчика № 1 (змощення) загальною площею 570,0 м2; виробничого майданчика № 2 (змощення) загальною площею 1097,1 м2, огорожі (№ 1, № 4,
№ 5) – 78,0 пог. м, воріт (№ 2) – 6,0 пог. м; воріт (№ 3) – 6,0 пог. м, за адресою:
34354, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська,1,
що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ
24584661, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами,
переможцем аукціону – фізичною особою – підприємцем Павлишиним Євгенієм
Павловичем. Ціна продажу становить 2 040 000,00 грн (два мільйони сорок тисяч
гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 340 000,00 грн (триста сорок тисяч гривень
00 коп.).

Харківська, Донецька 
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації, об’єкт соціально-культурного призначення – будинок
культури за адресою: Луганська область, Сватівський р-н, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62, балансоутримувач відсутній. Приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій покупцем – фізичною особою Горшковим О. О.
за 5797,18 грн, у тому числі ПДВ – 966,20 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

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 без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – адмінпобуткомбінату площею 3828,5 м2 за адресою: Львівська
обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753Б
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: адмінпобуткомбінат площею 3828,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80086, Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець,
присілок Солтиси, 753Б .
Відомості про об’єкт: триповерхова будівля площею 3828,5 м2, розташована
на території шахти «Візейська», потребує ремонту; фундамент бетонний; стіни цегляні, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне. Рік побудови – орієнтовно
1960-ті роки.

України

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська виконавча
дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укр
вуглереструктуризація». Код за 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 без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 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 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 – адмінпобуткомбінату площею 3828,5 м2 за
адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753Б,
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча
дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укр
вуглереструктуризація», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 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 без умов – 271 355,32 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 135 677,66 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 135 677,66 (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 27 135,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 567,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 567,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь в
аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу
об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор 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
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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 якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
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-2018-07-25-000016-1.
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 без умов – 2 713,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –1 356,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 356,78 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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: об’єкта незавершеного
будівництва – трансформаторна підстанція
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження об’єкта: 80600, Львівська обл., Бродівський
р-н, за межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва знаходиться на території господарського двору. Початок будівництва – орієнтовно 80-ті роки. До найближчої зупинки транспорту – близько 5 км.
Будівля трансформаторної підстанції цегляна двоповерхова поштукатурена споруда з прибудованим одноповерховим приміщенням.
Орієнтовні розміри – 5 х 7 м, висота – близько 8 м. Прибудова – 5 х 4
м, висота – 3 м. Перекриття даної будівлі і добудови – бетонні плити,
дах стічний, покриття – шифер. Фундамент залізобетонний. Металеві
сходи розміром близько 2,7 м2. Інженерні комунікації відсутні. Вікна і
двері дерев’яні, забиті дошками. У приміщенні основної будівлі знаходяться дві металеві шафи без обладнання. Будівля трансформаторної
підстанції перебуває у незадовільному стані, покрівля даху протікає,
стіни будівлі під впливом атмосферних опадів руйнуються.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування,
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності об’єкта становить 92%.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, земельна ділянка під об’єктом окремо
не виділялася, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 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).
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, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 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 об’єкта незавершеного будівництва – трансформаторна підстанція за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, за
межами с. Лагодів, урочище Шкільне, 1 здійснюється відповідно до
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 КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 19 017,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 508,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 508,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 901,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 950,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
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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 зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку у належний стан протягом трьох років з моменту
підписання акта приймання-передачі;
2) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на
рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу,
в сумі 1680,00 грн (договір від 10.07.2018 № 19/18) у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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 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/elektronni-majdanchiki-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
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 06.08.2019 № 00502.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000032-1.
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 з умовами – 190,17 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95,09 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 95,09 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Харківська, Донецька 
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – прибудований магазин
до 75-квартирного житлового будинку № 2 за адресою:
85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське,
вул. Кошового, 3-Б, балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: прибудований
магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2.
Місцезнаходження: 85772, Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Донське, вул. Кошового, 3-Б.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балан
соутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ОНБ повернутий у державну власність за
договором про розірвання договору купівлі-продажу. Згідно з технічним паспортом на об’єкт незавершеного будівництва – прибудований магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2 одноповерховий цегляний, загальною площею 396 м2. Консервація ОНБ
не проводилась.
Фундамент – залізобетонні блоки; стіни цегляні, місцями наскрізні
тріщини; внутрішні перегородки цегляні, випадання та руйнування цегли, місцями повне руйнування перегородок. Внутрішнє оздоблення
відсутнє. Вікна та двері відсутні. Комунікації не підведені. Покрівля відсутня. Відсоток будівельної готовності ОНБ згідно з технічним паспортом – 40 %. Об’єкт приватизації розташований у житловому кварталі
смт Донське, під’їзні шляхи до об’єкта з твердим покриттям.
Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
18.06.2018 № 127916070.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось.
Документи, які посвідчують право власності або користування на земельну ділянку, відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну
власність не передавалась.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 вересня 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-

мою 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 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): 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 аукціоні за методом покрокового зниження 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
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 202 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 101 000,00
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 20 200,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 100,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 100,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до покупця
права власності на об’єкт приватизації;
завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» протягом трьох років з дати державної
реєстрації права власності за покупцем з можливою зміною його
первісного призначення;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – прибудований
магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2 за адресою:
85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3-Б, у розмірі 6300,00 грн (шість тисяч триста гривень 00 коп.) (за
договором № 3 від 11.01.2019 про надання послуг з оцінки об’єкта
приватизації).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-:
BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3-Б.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 06.08.2019
№ 00160.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
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відомості
приватизації

ня 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 020,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 010,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 010,00 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць за
адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н
Шахтарський, 28а,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: кінотеатр
на 500 місць.
Місцезнаходження: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н
Шахтарський, 28а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балан
соутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ОНБ повернутий у державну власність за
рішенням суду. Згідно з технічним паспортом на об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць є двоповерховою цегляною
будівлею площею 1246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами
площами 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2, початок будівництва – 1986 р. Консервація ОНБ не проводилась. Фундамент – залізобетонні блоки;
перекриття – залізобетонні плити; стіни цегляні, місцями руйнування верхнього шару цегли та часткове руйнування зовнішніх несучих
стін. Внутрішнє оздоблення відсутнє. Вікна та двері відсутні. Інженерні комунікації – відсутні. Покрівля рулонна. Відсоток будівельної
готовності ОНБ – 53 %, відсоток зносу – 40 %. Об’єкт приватизації
розташований у житловому кварталі міста Покровськ, поруч пролягають внутрішньоквартальні асфальтовані шляхи.
Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
07.06.2018 № 126651346.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось.
Відповідно до статей 19, 38 Земельного кодексу України земельна
ділянка має статус земель комунальної власності житлової та громадської забудови, що перебувають в запасі, відомості про обмеження
та обтяження відсутні.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 10 вересня 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 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій): 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 аукціоні за методом покрокового зниження 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
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 3 127 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 563 500,00
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 563 500,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 312 700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156 350,00
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 156 350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до покупця
права власності на об’єкт приватизації;
завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» протягом трьох років з дати державної
реєстрації права власності за покупцем з можливою зміною його
первісного призначення;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної
діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць,
за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський,
28а, у розмірі 7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 коп.) (за договором № 2
від 11.01.2019 про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
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Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-:
BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: балансоутримувач відсутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: vostok@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 06.08.2019
№ 00159.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000002-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 31 270,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 635,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 635,00 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1 – 19
загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20 – 29
загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею
393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672) за адресою:
Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд.
3, які обліковуються на балансі ТДВ «СІНІАТ»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові
приміщення 1-го поверху № 1 – 19 загальною площею
134,4 м2, 2-го поверху № 20 – 29 загальною площею
259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393,4 м2 (колишня
їдальня, інв. № 672).
Місцезнаходження: Донецька область, м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3. Найменування балансоутримувача: ТДВ «СІНІАТ»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00290601).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверху
загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня), розташовані у прибудованій до побутового корпусу цегляній будівлі на промисловому
майданчику гірничо-переробного комплексу (будівля цегляна, 1972
року будівництва, з 2000 року не експлуатується). Фундамент – бетон,
стіни – цегла, покрівля – шифер, підлога – бетон. Інженерні комунікації (електрика, каналізація, водопровід) відсутні.
Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації):
№ 1239776214103, 07.03.2017.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: об’єкт приватизації знаходиться
на земельній ділянці промислового майданчика № 2 загальною площею 3,1014 га, кадастровий номер 1410300000:00:007:0711, цільове
призначення – для розміщення промислового майданчика. Строк дії
договору оренди земельної ділянки від 13.09.2006 № 040614700076,
укладеного між ТДВ «СІНІАТ» та Артемівською міською радою, до
13.09.2054.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 вересня 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 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): 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 аукціоні за методом покрокового зниження 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:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 388 500,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 194 250,00
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 194 250,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 38 850,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 19 425,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 425,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної
діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1 –
19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20 – 29 загальною
площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393,4 м2 (колишня
їдальня, інв. № 672), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, пров.
Ломоносівський 2-й, буд. 3, у розмірі 3700 грн (три тисячі сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ (за договором № 53 від 22.10.2018
про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-:
BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3. Об’єкт розташований
на території з обмеженим доступом (діюче підприємство). Телефон
для контактів: (050) 424-05-69.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: vostok@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 06.08.2019
№ 00161.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000006-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 3 885,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 942,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 942,50 грн.
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приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівля нежитлова (склад) за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10б, який
обліковується на балансі ДП «Маріупольський морський
торговельний порт»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля нежитлова
(склад).
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10б.
Найменування балансоутримувача: ДП «Маріупольський морський торговельний порт».
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: будівля нежитлова (склад) – одноповерхова будівля, висота – 3,7 м; площа забудови – 26,7 м2; рік побудови –
1964; фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля рулонна, перекриття – залізобетонні плити, підлога – бетон. Об’єкт приватизації
перебуває у незадовільному стані: цегляна кладка та фундамент
мають тріщини, спостерігається протікання покрівлі по всій площі,
вікна та двері відсутні. Будівля потребує проведення капітального
ремонту.
Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації):
№ 95521314123, 25.06.2013.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: межі ділянки під об’єктом приватизації не сформовані, правовстановлюючі документи не оформлені.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 10 вересня 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 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): 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 аукціоні за методом покрокового зниження 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:
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 91629,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 45814,54
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45814,54 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 9162,91 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 4581,46
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4581,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-:
BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-: BNPAUS3N
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Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування
об’єкта за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10б.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
Україна, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний,
1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Росік Олена Сергіївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 06.08.2019
№ 00158.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-05-29-000006-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 916,29 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 458,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 458,15 грн.

Херсонська область, 
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – гараж (літ. А)
загальною площею 305,6 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж (літ. А)
загальною площею 305,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Соборна (Леніна), 3а.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
об’єкт 1989 року побудови загальною площею 305,6 м2. Потребує
капітального ремонту. З 2011 року не використовується.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: інформація відсутня.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 12.09.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС 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 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 електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, с. Великі Копані, вул. Соборна (Леніна), 3а.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися в
робочі дні до Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Телефон для довідок:
(0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
без умов:
49 581,08 грн (сорок дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят одна гривня 08 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 958,11 грн (чотири тисячі
дев’ятсот п’ятдесят вісім гривень 11 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни: 24 790,54 грн (двадцять чотири тисячі
сімсот дев’яносто гривень 54 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 479,05 грн (дві тисячі чотириста
сімдесят дев’ять гривень 05 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 24 790,54 грн (двадцять чотири тисячі сімсот
дев’яносто гривень 54 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 479,05 грн (дві тисячі чотириста
сімдесят дев’ять гривень 05 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.

Умови продажу:
1) покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість не пізніше 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу;
2) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта
державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тимошина Оксана
Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа Державного підприємства «Великокопанівське
лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович, тел.:
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 02.08.2019 № 436 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Гараж (літ. А) загальною площею 305,6 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-05-31-000009-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 495,81 грн (чотириста
дев’яносто п’ять гривень 81 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 247,91 грн (двісті сорок сім
гривень 91 коп.).
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.

Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації –
окреме майно – гараж (літ. Б) загальною площею
23,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька
обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява,
вул. Грушевського, 4 та обліковується на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02362894
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж (літ. Б)
загальною площею 23,0 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Старосинявський
р-н, смт Стара Синява, вул. Грушевського, 4.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: гараж (літ. Б) загальною площею 23,0 м2,
фундамент – з/б, стіни цегляні, покрівля рулонна, перекриття – з/б,
підлога – стяжка, в наявності електропостачання. Право власності на
нерухоме майно зареєстроване за Державною службою статистики
України 04.09.2018, реєстраційний номер об’єкта 1639007368244.
Під об’єктом приватизації окремо земельна ділянка не виділена.
Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий номер
6824455100:01:007:0011). Цільове призначення земель – для обслуговування будівель. Право постійного користування земельною
ділянкою зареєстроване за Головним управлінням статистики у
Хмельницькій області (державний акт серії ЯЯ № 334004).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 12 вересня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 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.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження 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.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40 у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна 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 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
29 657,72 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 2 965,77 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 14 828,86 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 482,89 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 14 828,86 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 482,89 грн (без ПДВ)
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адре-

са: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua,
тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мельник Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницькому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Головного управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел. 76-24-59. Час роботи у робочі
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –

Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment)
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-2019-03-05-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 296,58 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 148,29 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
Продовження рубрики на стор. 16

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
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна
за незалежною
оцінкою, грн

максимально
можливий строк
оренди

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення на
1-му поверсі аудиторського корпусу (літ. Г)

–

21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32

6,0

71 706,00

2 роки
364 дні

475,5

1572003,00

2 роки
11 місяців

1 Міністерство освіти
і науки України

02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 21001, м. Вінниця,
вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20

2 Національна поліція
України

40108672, Головне управління Національної поліції у
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 2-му та 3-му 08670272.1.БЯСССЕ068 22100, Вінницька обл. , Козятинський
Вінницькій області, 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, поверхах будівлі спортзалу з гаражними боксами (літ. В)
р-н, м. Козятин, вул. Героїв Майдану
10, тел. (0432) 59-43-79
(колишня Леніна), 30

мета використання
Розміщення буфету, який не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у закладі освіти
Розміщення комунального позашкільного
навчального закладу (із погодинним використанням)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіо
нальне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій 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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
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 енергетики
та вугільної промисловості України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України

найменування

реєстровий номер майна

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15,
тел. (056) 756-82-09

Нежитлове вбудоване
приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро,
вул. Лазаряна, 2, тел. 056-776-59-47
02070743, Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. 056744-62-19

Частина нежитлового вбудованого приміщення

01116130.1.ЯОЧПКЧ082

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 3

2,5

28 941,00

2 роки
364 дні

–

м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 21

42,4

482 851,00

2 роки
11 місяців

01035093. 1. АААБВК784

м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 39а

66,73

764 392,00

2 роки
364 дні

Нежитлове вбудоване
приміщення

4 Державне агентство
01035093, Державний регіональний проектно-вишукувальний Нежитлове вбудоване
водних ресурсів України інститут «Дніпродіпроводгосп», м. Дніпро, просп. Д. Яворниць- приміщення
кого, 39-а, тел. 056-722-22-30

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
максимальзагальна
місцезнаходження
за незалежною
но можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
м. Дніпро, вул. Євро28,82
306 300,00
2 роки
Інше використання державного майна (проведення занять з йоги)
пейська, 15
11 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговавуння)
Розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів,
ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів, розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг населенню із ксерокопіювання
документів та розміщення фотоательє
Розміщення громадської організації, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській 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».
Тел.: 744-34-54, 744-34-52.
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство освіти
і науки України

38508322, Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету, 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 12 Грудня, 13/2, тел.:(06153)
3-55-026
01125761, ДП «Бердянський морський торговельний порт»,
71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7,
тел. (06153) 7-22-10
02125243, Запорізький національний університет, 69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел. (061) 2287508

найменування
Нежитлові приміщення з № 132 по № 153
включно, приміщення тамбура ІХ, загальною площею 521,1 м2 першого поверху
основної будівлі (літ. А1)
Частина складського майданчика № 18 (з
тилу причалу № 5), інв. № 3882
Частина замощення І біля будівлі учбового
корпусу № 6 (літ. А-5)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незаплоща, м2
лежною оцінкою, грн
02125220.1.ГШЧЦЯЯ001 Запорізька обл., м. Бер521,1
1 658 538,00
дянськ, вул. Свободи, 2/вул.
12 Грудня, 13

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6

–

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

273,6

417 964,00

5 років

Інще використання нерухомого майна (для здійснення
завантаження автомобільних цистерн)

7,0

18 996,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. 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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Державне агентстсво вод- 01039563, Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства,
Бетонні замощення
них ресурсів України
27613, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Підгайці, вул. Лелеківська, 1, тел. (0522) 375334

реєстровий номер майна
08039563.2.ВХСШУП 013

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
402,0
323 695,00
с. Підгайці, вул. Лелекывська, 1

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Складання сировини та виготовлення паливних елементів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
Вважати недійсним оголошення орендодавця – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду
об’єкт державного майна, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 31.07.2019 № 31(1259) на сторінці 7, а саме інформацію щодо об’єкта № 9: нежитлове вбудоване приміщення площею 268,1 м2,
що обліковується на балансі Дніпровського індустріального коледжу, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 55, мета використання: розміщення видавництва друкованих засобів інформації та
видавницької продукції, що друкується українською мовою, та з метою розміщення офіса.
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
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
40309088, Головне управління Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області, м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 24,
тел. 0342-506197

№ 33 (1261)

найменування
Приміщення адмінбудинку;
гараж;
криниця

реєстровий номер майна
40309088.4.ЮЛФХФГ750;
40309088.4.ЮЛФХФГ751;
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежплоща, м2
ною оцінкою, грн
Івано-Франківська обл., м. Косів,
112,3;
420 900,00;
вул. Грушевського,37
31,1;
63 755,00;
6 пог. м
10 360,00
станом на 30.04.2019
місцезнаходження

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки
Виробництво хліба, хлібобулочних та
11 місяців
кондитерських виробів

14 серпня 2019 року
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відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

2 Державна служба статистики
України

02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській
Гаражне приміщення
області, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. 0342792077

4 Міністерство освіти і науки
України

00208781, Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж» тел. 0-3472-6-52-31

частина нежитлового приміщення
першого поверху гуртожитку

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн

реєстровий номер майна

максимально можливий строк оренди

мета використання

02360599.1.АААДЕЕ951

Івано-Франківська обл., м. Долина,
вул. Пушкіна, 12

49,1

135 123,00
станом на 31.03.2019

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи

00208781. 1. ЧЖПЮЕЯ001

77303, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4

13,2

99 390,00
станом на 31.03.2019

2 роки
11 місяців

Здійснення медичної практики

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 Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – 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)

місцезнаходження

загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська
структури України
обл., м. Бориспіль, тел. (044) 2817496, 2817022

Нежитлове приміщення № 180 на 1-му поверсі будівлі пасажирського
термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій; приміщення № 2 та
№ 3 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

11,1;
8,3

1 690 829,00

5 років

2 Міністерство еконо- 05468498, ДУ «Український дім фарфоро-фаянсової промисловосмічного розвитку
ті», 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 29,
і торгівлі України
тел. (097) 997-34-77

Нежитлова будівля (літера «А»)

–

Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29

6304,3

23 863 300,00

2 роки
11 місяців

Розміщення офіса

3 Міністерство інфра- 13738233, РСП Київського районного центру «Київцентраеро» Дерструктури України
жавного підприємства обслуговування повітряного руху України,
08300, Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, тел. (044) 351-61-15

Частина нежитлового приміщення № 157 на 1-му поверсі технічної будівлі
майданчика 1 РЦ РСП «Київцентраеро» Украероруху; частина даху технічної
будівлі майданчика 1 РЦ РСП «Київцентраеро» Украероруху

Київська обл.,
м. Бориспіль-1,
аеропорт

6,0;
31,25

508 800,00

2 роки
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен
оператора телекомунікацій, який надає
послуги рухомого (мобільного) зв’язку

19477064.1.СШФШЕЛ399

мета використання
Розміщення операційних кас для ведення
діяльності з надання фінансових послуг
(обмін іноземної валюти, переказ коштів)

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».
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
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Інформація відсутня
м. Львів,
26,9
305 059,00
вул. Хуторівка, 2
станом на 31.05.2019

реєстровий номер майна

1 Міністерство юстиції 08680477, Державне підприємство «Підприємство ДКВС
України
України (№48)» 79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 2, тел. (032)
234-27-78
2 Міністерство юстиції 08680477, Державне підприємство «Підприємство ДКВС України
України
(№48)» 79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 2, тел. (032) 234-27-78
3 Державна служба
38519326, ДП «Укрветсанзавод», м. Київ, вул. Бориса ГрінченУкраїни з питань
ка, 1, тел. (044) 503-03-53
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі за інвентарним номером 10310078

4 Міністерство освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
і науки України
Франка, Львівська область, м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,
тел. (0324) 41-04-74
5 Міністерство освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
і науки України
Франка, Львівська область, м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,
тел. (0324) 41-04-74
6 Міністерство інфра- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Гаструктури України
лицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032)229-83-32

Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1

Інформація відсутня

Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 3

Інформація відсутня

Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі за інІнформація відсутня
м. Львів,
вентарним номером 10310081
вул. Хуторівка, 2
2
Будівля виробничого корпусу площею 1331,2 м , будівля 38519326.17.ЕОФТЛМ573; Львівська обл.,
котельні площею 589,8 м2, частина будівлі допоміжного 38519326.17.ЕОФТЛМ582; Жовківський р-н,
корпусу площею 35,1 м2 (приміщення № 23)
38519326. 17. ЕОФТЛМ580 с. Воля-Висоцька,
вул. Заруддя, 2

Частина нежитлового приміщення на третьому поверсі
будівлі під літерою «Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
7 Державна судова ад- 26306742, Територіальне управління державної судової адміні- Частина нежитлового приміщення, розташованого в буміністрація України страції України в Львівській області, 79005, м. Львів, вул. Дра- дівлі Галицького районного суду м. Львова
гоманова, 25, тел. (032) 260-03-98

Інформація відсутня
26306742.1.КШЛНЯШ049

Львівська обл.,
м. Дрогобич,
вул. І. Франка, 24
Львівська обл.,
м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 3
м. Львів, вул. Любінська, 168

38,0
1956,1

412 070,00
станом на 31.05.2019
3 224 069,00
станом на 31.05.2019

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення
(перукарня)
2 роки 364 дні
Розміщення складу
10 років

Здійснення господарської діяльності з переробки
нехарчових продуктів тваринного походження та
виготовлення кормових добавок (інше використання нерухомого майна)

1,0

10 800,00
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

1,0

10 520,00
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

20,0

570 075,00
станом на 30.06.2019

2 роки 11 місяців

2,0

41 180,00
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів та товарів підакцизної
групи
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

м. Львів, вул. Чоловського, 2

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

02540083, Любешівський технічний коледж Луцького національного тех- Частина нежитлового приміщення
нічного університету, 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брест- громадсько-побутового корпусу
ська, 7, тел (03362) 2-16-80

реєстровий номер майна
05477296.5.ВЮНГКБ002

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
44200, Волинська обл., смт Лю- 537,57
1 300 040,00
До 3 років
Для розміщення їдальні, що не здійснює
бешів, вул. Брестська, 7
продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий нозагальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Вбудоване приміщення (поз. 2) на першому по–
Закарпатська обл., м. Ужгород,
25,6
188 237,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного
версі адміністративного корпусу (літ. А)
вул. Будителів, буд. 3/1
приміщення
найменування

22115778, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області,
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Будителів, будинок, 3/1, тел. (03122) 3-21-96

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за максимальнезалежною оцін- но можливий
кою, грн
строк оренди

мета використання

1 Міністерство юстиції
України

08564280, ДУ «Кременчуцька виховна колонія», вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська область, тел. (05366) 2-31-29

Частина нежитлового приміщення в будівлі
виробничого корпусу

08564280.1.МОДССИ046

вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук,
Полтавська область

251,0

374 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення виробництва меблів (орендна ставка
15 %)

2 Державна служба
статистики України

02361892, Головне управління статистики у Полтавській області,
вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, тел.(05366) 2-31-29

Нежитлове приміщення

02361892.1.АААДЕЖ148

вул. Пушкіна, 103, м. Полтава

17,8

135 600,00

2 роки
11 місяців

Розміщення майстерні з ремонту комп’ютерної та
офісної техніки (орендна ставка 15 %)

3 Генеральна прокуратура
України

02910060, Прокуратура Полтавської області, вул. 1100-річчя Полтави, 7, Частина нежитлового приміщення будівлі
м. Полтава, тел. (05366) 2-31-29

02910060.1.НЕМЛШО064 вул. 1100-річчя Полтави, 7,
м. Полтава

2,0

33 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата (орендна ставка 40 %)

4 Міністерство освіти
і науки України

03063099, Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава, вул. Степово- Нежитлове приміщення
го Фронту, 46, м. Полтава, тел. /факс 68-10-10

03063099.6.ЦЕДОВИ056

вул. Івана Мазепи, 59,
м. Полтава

3,7

26 104,00

2 роки
11 місяців

Розміщення майстерні з побутового обслуговування
населення (ремонт годинників)

5 Міністерство регіо
нального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України

04653153, ПФ ДП «НДІпроектреконструкція», вул. В.Козака, 1, м. Полта- Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
ва, 36020, тел. (0532) 502665
площею 15,1 м2 та на 2-му поверсі площею
32,3 м2

04653199.13.АААДЕБ677

вул. В.Козака, 1, м. Полтава

47,4

371 550,00

2 роки
11 місяців

Суб’єкт господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт та пошив одягу)

6 Державна казначейська
служба України

УДК СУ у Козельщинському районі, вул. Монастирська, 9, смт Козельщи- Частина будівлі службового приміщення
на Полтавської області, тел. (05342) 31169

37812571.1.АААГБГ898

вул. Монастирська, 9,
смт Козельщина Полтавської області

10,0

43 100,00

2 роки
11 місяців

Робоче місце адвоката

21536845.2.РХЦЮОГ442

Вул. Половка, 92, м. Полтава

200,5

459 500,00

2 роки
11 місяців

Надання послуг діагностики технічного стану автомобільних засобів

7 Міністерство інфраструк- 38758086, Філія «Полтавський державний обласний навчально-курсовий Нежитлове приміщення на відділенні ПАС-3
тури України
комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», вул. Гаражна, 11, м. Полтава,
Філії «Полтавський державний обласний
тел./факс 0532 59-29-8
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міловська районна
20189376, Міловська районна державна адміністрація Лугандержавна адміністра- ської області, 92500, Луганська обл., Міловський р-н, смт Міція Луганської області лове, вул. Миру, 40, тел. (06465) 2-12-45

14 серпня 2019 року

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення на другому
поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально
загальна
реєстровий номер майна
місцезнаходження
незалежною оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2
кою, грн
оренди
–
Луганська обл., Мілов11,3
26 700,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса з надання протипожежних послуг
ський р-н, смт Мілове,
вул. Миру, 43

№ 33 (1261)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02070714, Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля, 93406, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
просп. Центральний, 59а, тел. (06465) 4-03-42

найменування
Частина нежитлового вбудованого приміщення
на першому поверсі чотириповерхової будівлі
учбового корпусу (інв. № 101311001)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально
загальна
реєстровий номер майна
місцезнаходження
незалежною оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2
кою, грн
оренди
02070714.1.ОВБЛВГ084 Луганська обл., м. Сєверо7,5
25 300,00
2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
донецьк, вул. Донецька, 41
послуг із ксерокопіювання документів (5,5м2) та торговельного об’єкта з продажу канцтоварів (2,0 м2) (для обслуговування
учасників освітнього процесу)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській 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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
максимально
місцезнахо
загальна
найменування
реєстровий номер майна
за незалежною можливий строк
дження
площа, м2
оцінкою, грн
оренди
Частина адміністративної будівлі загальною площею
–
вул. Хрещатик,
226,76
939 725,00
1 рік
226,76 м2: приміщення їдальні на 1-му поверсі –
буд. 235, м. Чер92,56 м2; магазин на 1-му поверсі – 21,40 м2; магакаси
зин на 1-му поверсі – 37,50 м2; приміщення їдальні
на 2-му поверсі – 75,30 м2

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

1 Державна фіскальна
служба України

39392109, Головне управління ДФС у Черкаській області, вул. Хрещатик, буд.
235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31

2 Міністерство еконо
мічного розвитку
і торгівлі України
3 Міністерство освіти і
науки України

14309563, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 37-31-13, 36-03-26;
34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-42

Приміщення першого поверху п’ятиповерхової
будівлі
Частина приміщення підвалу прибудови до учбового
корпусу загальною площею 193,47 м2 (приміщення №1, 2, 3, 4) та приміщення на другому поверсі
прибудови до учбового корпусу загальною площею
48,83 м2 (кімната № 15)

–

бульв. Шевченка,
буд. 205, м. Черкаси
34716922.3.ТСЯУСД008 вул. В. Чорновола, 164,
м. Черкаси

мета використання
Розміщення ксерокопіювальної техніки з ксерокопіювання документів для надання населенню послуг з
ксерокопіювання документів, торговельного об’єкта
з продажу канцтоварів та продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи, їдальні

75,5

454 300,00

2 роки 364 дні Розміщення громадської організації та інші види діяльності, які можливо розмістити в офісних приміщеннях

242,3

314 220,00

2 роки 364 дні Розміщення виробництва та інші види діяльності, які
можливо розмістити в адмінбудівлі

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після 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 освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44

найменування
Нежитлові приміщення (кімн. № 411 та частина кім. № 408) четвертого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
02736544.1.ЮУЧПКХ156 м. Чернігів,
27,5
вул. П’ятницька, 39

реєстровий номер майна

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
130 572,75

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Для розміщення
офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Нерухоме майно – частина нежитлового 02070884.1ТДФСМД110 04053, м.Київ, Львівська площа,
6,0
145 850,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
Вадима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044)
приміщення щойно виявленого об’єкта
14 (на 1-му поверсі навчальностаном на 30.06.2019
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
456-5055, 371-6194, факс (044) 226-2573
культурної спадщини
го корпусу № 7)
групи (кавові напої та супутні товари)
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщень № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) та частина приміщень
№ 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль».
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Бал анс оу тр имувач: Державне підприємство «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна станом
на 30.04.2019 становить 388 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення терміналів
самообслуговування банківських операцій з готівкою та іноземною
валютою (валюто-обмінні операції).
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (із змінами), – 45 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 14 550,00 грн (базовий місяць розрахунку – квітень
2019 року).
Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить
87 300,00 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 2,0 м2 та 2,0 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 14.00 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 13.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк прийняття 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 балансо
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
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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 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 87 300,00 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; не
підписання 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; не підписання 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 – юридичну особу:
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 – фізичну особу:
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 зазначається: 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 в 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 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 областях 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: нежитлове приміщення другого
поверху адміністративно-побутової будівлі (інв. № 4625, реєстровий № 01125672.2.РАЯИЮК0866) загальною площею
12,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4/1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 144 034,00 (сто
сорок чотири тисячі тридцять чотири грн) 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень
2019 р. – 2 206,08 грн (дві тисячі двісті шість грн) 08 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.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою;
мета використання: розміщення офіса;
строк оренди – 2 роки 11 місяців;
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – червень
2019 р. – 2 206,08 грн (дві тисячі двісті шість грн) 08 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 (базовий місяць – червень 2019 р.), – 13 236,48
грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: Одержувач:
Регіональне відділення 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 12,5 м2;
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
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приватизації

чається 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 ба
лансоутримувачу;
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
застраховане;
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 та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб;
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту отримання
письмового повідомлення про переможця конкурсу;
переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом
2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5
робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від
укладення договору 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 укладення
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.
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 оплату гарантійного внеску; відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
санкцій відповідно до чинного законодавства України;
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 оголошені про конкурс, 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 цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 – 16.00, по п’ятницях
та передсвяткових днях – з 9.00 – 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, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.
Допущені для участі в 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»
о 10.00 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.
Ознайомитися 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.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про проведення конкурсу
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення площею 1264,9 м2 будівлі складу № 8 (інв.
№ 10310003) за адресою: Луганська обл., Станично-Луганський
р-н, с. Нижня Вільхова, вул. 8 Березня, 1а.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 1432998).
Орган управління: Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на
31.03.2019 становить 447 557,00 грн (без урахування ПДВ).
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Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу (зберігання будівельних матеріалів та продукції с/г призначення).
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майна та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786 (зі змінами), – 15%.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить 5594,46 грн (базовий місяць розрахунку – березень
2019 року).
Розмір гарантійного внеску становить 33 566,76 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях; код за ЄДРПОУ одержувача
43023403; р/р 37315068022001; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ;
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна площею 1264,9 м2».
Строк оренди: 10 років.
Основні умови конкурсу:
пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди;
ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням;
компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки;
заборона приватизації, суборенди орендованого майна та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
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;
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;
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 по Харківській, Донецькій
та Луганській областях (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу);
претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової орендної плати, 33 566,78 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 (50 % – до державного бюджету, 50 % – на рахунок балансо
утримувача (Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації). Особам, які не стали переможцем
конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін;
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;
не підписання 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; не підписання договору оренди нерухомого
державного майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
своєчасне здійснення поточного ремонту орендованого майна.
Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень і не
тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;
орендар зобов’язаний провести капітальний ремонт державного
нерухомого майна;
компенсація переможцем конкурсу витрат на нотаріальне посвідчення договору оренди.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості 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 не менше ніж 5 % від найбільшого розміру орендної плати,
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
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; документи, які підтверджують гарантійний внесок; 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);
відомості про претендента – юридичну особу: 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 – фізичну особу: 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; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній
формі за підписом керівника).
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.
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 в 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.
Приймання документів здійснюється за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, щодня з 9.00 до 18.00
(у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 13-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 93404,
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, кімн. 302.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс буде проведено у перший за ним
робочий день.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 302. 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.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального
відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
за телефоном (06452) 4-23-48.

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

 1. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 42,9 м2
за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 (на 1-му поверсі будівлі,
літера А), що перебуває на балансі ДП «Управління з експлуатації
майнового комплексу».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 28 лютого 2019 року становить 1063700,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство фінансів 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 16292,04 грн;
мета використання: розміщення офіса (орендна ставка 18 %);
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 97752,24 грн без ПДВ).
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні 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 – нежитлові
приміщення загальною площею 42,9 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11 (на 1-му поверсі будівлі, літера А)
та перебуває на балансі ДП «Управління з експлуатації майнового
комплексу» 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 на 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 балансо
утримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 %
балансоутримувачу;
внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати за шість місяців;
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
5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
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 (кімн. 102).
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Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду
по м. Києву або за тел.(044) 281-0021.
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 44,4 м2 (на
7-му поверсі будівлі, кімн. № 705, № 706), що перебувають на
балансі Головного управління регіональної статистики, за адресою:
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 – 6.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість
на 30.04.2019 становить 1 143 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна
служба статистики 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 2863,12 грн;
мета використання: розміщення громадської організації на площах, що не використовуються для провадження підприємницької
діяльності;
сплати гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить
шість стартових орендних плат – 17178,72 грн без ПДВ). Гарантійний
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на
визначений в оголошенні 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
державного нерухомого майна – нежитлові приміщення загальною
площею 44,4 м2 (на 7-му поверсі будівлі, кімн. № 705, № 706), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4 – 6;
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 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 балан
соутримувача 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 балансо
утримувачу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
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
10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено о 14.10 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 щодо об’єктів № 1-2:
1. 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; довідку про відсутність застосування санкцій (у
довільній формі за підписом керівника);
2. 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;
3. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс,
та чинному законодавству України.
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Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімн.
107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду по м. Києву в конверті з написом «На конкурс», із
зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі в 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 (кімн. 102).
Ознайомитись 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) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсів на право оренди
державного майна
За результатами конкурсу з визначення орендаря державного
нерухомого майна, проведеного 22.07.2019, на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ,
Львівська площа, 8, загальною площею 16,0 м2 конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу, цінова пропозиція якого відповідає умовам конкурсу, – ФОП
Маршалком Валерієм Анатолійовичем.
За результатами підсумків конкурсу з визначенню орендаря державного нерухомого майна, проведеного 05.08.2019, на право
укладення договору оренди державного майна, що перебуває на балансі НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
за адресою: м. Київ, вул. Боткіна, 1 (приміщення 31, 32, 33 та 34 на
2-му поверсі навчального корпусу № 28) площею 67,4 м2 конкурсною
комісією прийнято рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу – ФОП Тригуб Інною Юріївною.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
державного (військового) майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці (код за ЄДРПОУ 08179180).
 1. Назва об’єкта оренди і місцезнаходження: нежитлові вбудовані приміщення другого поверху (№ 2-101, 2-102, 2-103,
2-104, 2-105) загальною площею 30,7 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 286349,80 грн (двісті вісімдесят шість тисяч триста сорок
дев’ять гривень 80 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 провадить
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, орендна
ставка 20 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства
і становить 4781,87 грн (без ПДВ).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 35-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 і місцезнаходження: нежитлові приміщення другого поверху (№ 2-45, 2-45А, 2-46, 2-47, 2-48) загальною площею 36,8 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 353940,00 грн (триста п’ятдесят три тисячі дев’ятсот сорок 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 офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій,
які надають послуги доступу до Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить
5319,53 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, кімната №11.
Основні умови конкурсу для об’єктів № 1, 2:
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 наступного за звітним місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців із можливістю продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем
всіх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди балансоут
римувача 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 цього договору. У разі якщо на момент
продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була
зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди
провадиться нова оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму не меншу, ніж зазначена в звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, 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’кта 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.

14. Для об’єкта № 1:
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;
Для об’єкта № 2:
Зобов’язання орендаря за сплатою 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.
15. 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.
16. Сплата гарантійного внеску (відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).
17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його проведення.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника, який при обов’яз
ковому 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:
1) 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 за ЄДРПОУ 08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ,
р/р 35223240005673;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 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;
3) 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 місцезнахо
дження 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, кімната 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 (кімн. 11).
Додаткову інформацію можна отримати в Квартирно-експлуа
таційному відділі м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди державного (військового) майна

 Відомості про об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення будівлі, інв. № 5 (казарма) площею 1,0 м2 військового
містечка № 2. Будівля побудована в 1935 році. Стан приміщень –
задовільний.
Місцез нах од ження об’єкта оренди: 34502, Рівненська обл.,
м. Сарни вул. Суворова, 24.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 28.02.2019
становить 5990,00 гривень без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
лютий 2019 року) при рекомендованому використанні об’єкта з
метою розміщення кавового апарата (розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари, орендна ставка 9 %) –
44,93 гривень без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця, до 15 числа поточного місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Чернишова, 8
о 9.00 по завершенні 20 календарних днів після опублікування
цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору
оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2
Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні
пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції
щодо гарантiї сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок: (0362) 63-00-57, електронн а адреса:
sekretarkev@i.ua.
Продовження рубрики на стор. 15
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відомості
приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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: частина нежитлового вбудованого
приміщення (№ 438) площею 8,0 м2 на 1-му поверсі 4-повер
хового навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Він
ницького національного технічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. 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 Кабаненко Г. М. 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 22.04.2019:
відновна – 2855,01 грн; залишкова – 491,75 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): 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (№ 3) площею 53,8 м2 на 1-му поверсі будинку побуту (літ.
А), що не увійшло під час приватизації до статутного (складеного)
капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23532, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Заводська (колишня Леніна), 9. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання
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 Рудик В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.03.2003: відновна – 23491,00 грн; залишкова – 17049,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (№ 1 – 3,2 м2) та частина сходової клітки при центральному
вході (0,8 м2) загальною площею 4,0 м2 на 1-му поверсі триповерхового навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7
м. Вінниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21022, м. Вінниця,
вул. Київська, 118. 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 – АТ КБ «ПриватБанк». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина сходової клітки.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.07.2019: відновна – 1300,59 грн; залишкова –
0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(част. № 1 – 4,3 м2, № 4 – 3,7 м2) загальною площею 8,0 м2
на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. 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 – АТ «Державний ощадний банк України». Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018: відновна – 4560,99 грн; залишкова –
218,09 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): 31.08.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: водовипуск
1 верховини (інв. № 1047); водовипуск, водонапуск з/б (інв.
№ 1073); водоспуск, водовипуск з/б (інв. № 1072); гребля
земляна (інв. № 1064); гребля наг.ставка (інв. № 1055); дамба
вир.ставка Івча (інв. № 1056); рибоуловлювач (інв. № 1080);
споруда регул. Випр. (інв. № 1049); споруда регулююча (інв.
№ 1048), Державного підприємства «Укрриба». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Літинський р-н, в межах земель Івчанської сільської ради. 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 – ФОП Чугу А. М. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 9. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 23.07.2019: водовипуск 1 верховини (інв. № 1047), відновна – 112502,72 грн; залишкова – 7597,43 грн; водовипуск, водонапуск з/б (інв. № 1073),
відновна – 175051,57 грн; залишкова – 51382,72 грн; водоспуск,
водовипуск з/б (інв. № 1072), відновна – 241074,54 грн; залишкова –
77125,30 грн; гребля земляна (інв. № 1064), відновна – 241074,54
грн; залишкова – 91166,91 грн; гребля наг.ставка (інв. № 1055),
відновна – 948231,15 грн; залишкова – 328472,53 грн; дамба вир.
ставка Івча (інв. № 1056), відновна – 194499,87 грн; залишкова –
76222,72 грн; рибоуловлювач (інв. № 1080) відновна – 16071,21
грн; залишкова – 0,00 грн; споруда регул. випр. (інв. № 1049), відновна – 19450,41 грн; залишкова – 1281,67 грн; споруда регулююча
(інв. № 1048), відновна – 48215,75 грн; залишкова – 3255,71 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 10,5 тис. грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
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, зареєстрова-
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ного 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.
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); 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 21.08.2019 (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 28.08.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях, за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення площею
11,1 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3. Балансоутримувач –
Подільський державний аграрно-технічний університет. Місцезнахо
дження об’єкта: вул. Тімірязєва, 114 а, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення
договору оренди. Дата оцінки – 31.07.2019. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – Регіо
нальне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мазурик Наталія Євгенівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість, торговельна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: технологічні приміщення загальною площею 36,2 м2 (у т. ч. кімн. № 75 площею 10,9 м2; кімн.
№ 78 площею 6,3 м2; кімн. № 79 площею 9,0 м2; кімн. № 80
площею 10,0 м2) у будівлі ЦТЕ № 4 («Техбудівля», інв. № 6666).
Балансоутримувач – Казенне підприємство «Укрспецзв’язок». Місце
знаходження об’єкта: вул. Соборна, 20, смт Летичів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Дата оцінки – 31.07.2019. Строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: так. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. Особа-платник робіт з
оцінки – Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна
телерадіокомпанія України». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (виробничоскладська нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,4 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею
18,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 5,5 м2) на
третьому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач –
Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області. Місцезна
ходження об’єкта: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Дата оцінки –
31.07.2019. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях. Особа-платник робіт з оцінки – Підприємство «Проектна майстерня «Зодчий». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 1,7 тис. 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 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них». Додатково
для оцінки об’єкта № 2 – наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (відповідної форми допусків оцінювачів, які перебувають у
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він
залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального
дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за
відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки
об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 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

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій
області РВ Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля з господарськими будівлями та спорудами у складі: будинок, А площею
74,5 м2, бесідка, Б – 11,3 м2, сторожка, В площею 9,5 м2, сарай, Г – 6,5 м2, вбиральня, Д, криниця, № 1. Місцезнаходження
об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства): ІваноФранківська обл., Коломийський р-н, с. Черемхів, вул. Зелена, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта з
метою викупу з урахуванням внесених орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): будинок, А площею 74,5 м2, бесідка, Б 11,3 м2, сторожка, В
площею 9,5 м2, сарай, Г 6,5 м2, вбиральня, Д; криниця, № 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 0 грн.
Вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку – 199732 грн станом на
28.02.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/
ні): ні. Дата оцінки: 31.07.2019.
 2. Приміщення загальною площею 24,44 м2 (у т. ч. приміщення № 11, 12 згідно з техпаспортом) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії ДП «Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4. Запланована
дата оцінки: 31.07.2019. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ТОВ «МКБ Станіслав».
 3. Частина приміщення загальною площею 75,2 м2, а саме:
прим. № 12 – 14,8 м2, № 13 – 18,3 м2, № 14 – 6,9 м2, № 15 –
2,6 м2, № 16 – 11,2 м2, № 17 – 11,8 м2, № 19 – 7,5 м2, № 22 –
2,1 м2 першого поверху будівлі харчоблоку, що обліковується на
балансі Коломийського економіко-правничого коледжу Київського
Національного торговельно-економічного університету, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницького, 2а. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення
Фонду по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Гаврилова Емма Павлівна.
 4. Приміщення загальною площею 54,96 м2 (у т. ч. приміщення № 52, 53 згідно з техпаспортом) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії ДП «Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4. Запланована
дата оцінки: 31.07.2019. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору
оренди. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ТОВ «СКЕЛА ГРУП».
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 об’єкта приватизації – 8,0 тис. грн; для об’єктів оренди –
4,5 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в 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 пре-
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тенденти, 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 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 Регіональ
ного 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
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок (0342) 55-31-39.

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. Нежитлове приміщення загальною площею 17,9 м2 за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 31.08.2019. Замовник: Регіональне відділення
Фонду по Київській області. Платник: ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного призначення.
 2. Частина даху будівлі ремонтно-експлуатаційної майстерні площею 14,65 м2 та 4 антено-місця на матчі для транкінгового зв’язку площею 1,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата
оцінки: 31.08.2019. 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.
 3. Частина приміщення № 144 площею 0,2 м2 в підвалі,
частина приміщення № 146 площею 0,2 м2 на 1-му поверсі, частина приміщення № 30 площею 0,2 м2 на 2-му поверсі, частина
приміщення № 18 площею 0,2 м2 та 0,2 м2, частина приміщення
№ 13 площею 1,4 м2 для розміщення фідера 7/8” – 40 пог. м. +
1/2” – 70 пог. м площею 1,8 м2 на 3-му поверсі, будівлі аеровокзалу термінала «Б», реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.
НЛТНПД055, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного, складського призначення.
 4. Нежитлові будівлі загальною площею 951,4 м2, а саме:
будинок контори площею 160,0 м2, гараж на 5 авто площею
710,4 м2, склад площею 28,4 м2, склад ПММ площею 5,3 м2,
будинок охорони площею 13,3 м2, пульт керування свердловиною площею 34,0 м2 за адресою: Київська обл., Обухівський
р-н, м. Українка, вул. Київська, буд. 3в, що перебувають на балансі
Міжрегіонального офіса захисних масивів Дніпровських водосховищ.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: Громадська організація
«Варта Честі». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8100 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів
функціонального призначення).
 5. Приміщення № 110 площею 19,8 м2 на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 6. Приміщення № 110 площею 19,8 м2 на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 7. Нежитлові приміщення № 84-87 та частини приміщення
№ 106 загальною площею 297,6 м2 на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909); нежитлові приміщення
№ 174, 175, 176, 179, 180 загальною площею 335,3 м2 на 1-му
поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909); нежитлові приміщення № 139, 167, 168, 169, 178, 179 загальною
площею 730,4 м2 на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладання договору
оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг
з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду
по Київській області. Платник: Представництво «Ел Ал Ізраель Ерлайнз Лімітед». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного призначення.
 8. Нежитлові приміщення № 84-87 та частини приміщення
№ 106 загальною площею 297,6 м2 на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909); нежитлові приміщення
№ 174, 175, 176, 179, 180 загальною площею 335,3 м2 на 1-му
поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909); нежитлові приміщення № 139, 167, 168, 169, 178, 179 загальною
площею 730,4 м2 на 2-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «Б» (інв. № 6909) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладання договору
оренди. Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг
з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне відділення Фонду
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по Київській області. Платник: Представництво «Ел Ал Ізраель Ерлайнз Лімітед». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель адміністративного призначення.
 9. Нежитлове приміщення № 70 на 2-му поверсі бізнесцентру вантажного термінала (інв. № 47565) загальною площею
16,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2019. Замовник: Регіональне
відділення Фонду по Київській області. Платник: Представництво «Дойче Люфтганза Акцієнгезельшафт». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного 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, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованим в 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; документів 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 Регіонального 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 29.08.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
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 малої приватизації

 Об’єкт незавершеного будівництва – школа за адресою:
Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109. Дата
оцінки – буде визначено договором про надання послуг з незалежної
оцінки майна. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник –
Регіональне відділенні Фонду по Київській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої
приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 7200 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення), складається із:
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; документів 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 Регіонального 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 29.08.2019 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.

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 малої приватизації державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група 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.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Любешівський
р-н, смт Любешів, вул. Миру, 11. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Любешівська районна державна лікарня ветеринарної
медицини. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з
умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої

приватизації ). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях.
 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля літ. «А-1»
загальною площею 127,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. О. Турянського, 2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Західний офіс
Держаудитслужби. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ
малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2019. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
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 I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єкта № 1 – 4500,00 грн;
для об’єкта № 2 – 3000,00 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’єкта оцінки № 1 відповідно до додатка 2 до Положення є: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського або складського призначення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).
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
адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті,
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 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 до Регіонального відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
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 малої приватизації державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлове приміщення площею 144,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Мостиська, вул. Рудниківська, 148. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля
площею 365,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Пнікут, вул. Миру, 119. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Мостиська міська рада. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019. Платник робіт з оцінки:
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля
з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами площею 245,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Мостиський р-н,
с. Санники, вул. Майданова, 48б. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту
Мостиської міської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14
(відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2019. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – незавершене будівництво трансформаторної підстанції площею 13,4 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 23. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Мостиська
міська рада. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з
умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої
приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях.
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 5. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних

об’єктів у складі: адмінбудинок А-1 площею 33,8 м2, вбиральня Б-1 площею 1,0 м2, склад В-1 площею 59,4 м2. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Поповича,
8б. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Міське комунальне підприємство «Водоканал». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.08.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
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 I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єкта № 1 – 2400,00 грн:
для об’єкта № 2 – 3000,00 грн; для об’єктів № 3, 5 – 4500,00 грн; для
об’єкта № 4 – 4800,00 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’єкта оцінки № 1 відповідно до додатка 2 до Положення є: приміщення, частини будівель виробничого,
виробничо-складського або складського призначення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 3 відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі будівлі виробничого, виробничоскладського або складського призначення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 4 відповідно до додатка
2 до Положення є: об’єкти незавершеного будівництва.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 5 відповідно до додатка
2 до Положення є: нерухомість комплексного використання (об’єкти,
які поєднують два та більше видів функціонального призначення).
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
адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті,
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 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 до Регіонального відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
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: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 314,0 м2 в критій естакаді токарного відділення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька,
222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод залізобетонних
конструкцій». 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. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ
«Волинський будівельний сервіс».
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів – плотина з шахтним водозабором «Сільва» (інв. № 128, № 130),
земляна дамба «Сільва» з мокрим схилом (інв. № 129, № 129а).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів. Балансоутримувач: Державне підприємство
«Укрриба». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73. 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: Закарпатська
обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Демян Віктор Вікторович.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля складських приміщень літ.
«А» площею 474,85 м2 та будівля складу літ. «Б» площею 89,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11. Балансоутримувач: Мукачівське міжрайонне управління водного господарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. 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: Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Касинець Юрій Юрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 16,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43001,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41.
Балансоутримувач: Управління фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
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плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (033) 224-80-24. 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: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка,
41. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Редакція газети Слава праці плюс».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котельні (літер Ж-1)
площею 49,8 м2 та теплові мережі протяжністю 410 пог. м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45612, Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, 55. Балансоутримувач:
Торчинський професійний ліцей. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (033) 224-80-24. 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: 45612, Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин,
вул. Незалежності, 55. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«ВОЛИНЬ-ЕКОТЕПЛО».
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’єкта № 1 – 3000,00 грн;
для об’єкта № 2 – 5690,00 грн; для об’єкта № 3 – 4560,00 грн; для
об’єкта № 4 – 2400,00 грн; для об’єкта № 5 – 4000,00 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’єкта № 1 – приміщення, частини будівель
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); для
об’єкта № 2 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення; для об’єкта № 3 – окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням (виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість); для об’єкта № 4 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єкта № 5 – споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення (трубопроводи).
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 інформації 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 включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83,
263-00-73, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
який оголошено у газеті «Відомості приватизації»
від 07.08.2019 № 32 (1260)
У зв’язку з реорганізацією шляхом злиття Регіонального відділення Фонду по Одеській області, Регіонального відділення Фонду
по Миколаївській області та утворення Регіонального відділення
Фонду по Одеській та Миколаївській областях як юридичної особи
публічного права (наказ Фонду від 11.05.2019 № 445 «Про реорганізацію Регіональних відділень Фонду державного майна України»),
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, оголошений Регіональним відділенням Фонду по Миколаївській області у газеті «Відомості приватизації» від 07.08.2019 № 32 (1260), перенесено. Інформацію про
дату проведення конкурсу буде опубліковано у газеті «Відомості
приватизації» додатково.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській
та Сумській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: прохідна площею 64,4 м2. Місцезнахо
дження об’єкта: вул. Буровиків, 6, м. Полтава. Мета оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: Регіональ
не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням. Максимальна вартість
надання послуг з оцінки майна становить 6 500,00 грн.

 2. Назва об’єкта: бетонне замощення площею 23,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр
МВС України «Миргород». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2019. 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: ТОВ «ПІЛОТ ЕНЕРДЖИ». Основні
ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: громадський будинок Будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної станції площею 1065,2 м2. Місцезна
ходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 62, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Центр громадського здоров’я
МОЗ України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональ
не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. Платник
виконаних робіт: ТОВ «ЕС ЕМ ДЖІ ІНЖИНІРИНГ». Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі
та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна
становить 6 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: Книшівський шлюз-регулятор на річці
Псел Гадяцького району площею 19 336,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Лугова, 10, с. Книшівка, Гадяцький район, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Хорольський МУВГ. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.07.2019. 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: ТОВ «Енергоактив-1».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Максимальна вартість надання
послуг з оцінки майна становить 18 000,00 грн.
 5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 54,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воздвиженська, 63, м. Зіньків, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління ДФС у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2019.
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: АТ «Полтава-банк». Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна
становить 4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення в будівлі котельні літ. «А-1» площею 194,7 м2. Місце
знаходження об’єкта: вул. Миру, 4б, с. Божківське, Полтавський
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Божковська виправна
колонія (№ 16). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2019. 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: ТОВ «Генеруюча компанія «Укрспецтепло». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість. Максимальна
вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 19,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. 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
Шкарабань М. І. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування. Максимальна
вартість надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ 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 формами,
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 22.08.2019 включно.
Конкурси відбудуться 29.08.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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: державне майно загальною
площею 65,6 м2 першого поверху, у тому числі: три частини
загальною площею 54,2 м2 приміщення поз. 1 та окреме приміщення площею 11,4 м2 будівлі котельні, що перебуває на ба-
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лансі Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань
(№ 6)», код за ЄДРПОУ 08563211. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ціолковського, 4. 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: kharkiv@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Бахмуттепло». 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 приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу рудника
№ 4 площею 1,8 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «АРТЕМСІЛЬ», код за ЄДРПОУ 00379790. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, б. 4. 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:
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: АТ «Перший український міжнародний банк». 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 для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 5-поверхової будівлі учбового корпусу
№ 2 (реєстровий № 0116472.1.ПВПСЦЧ005, літ. за техпаспортом «А-5») загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі
Українського державного університету залізничного транспорту, код
за ЄДРПОУ 01116472. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
майдан Фейєрбаха, 7. 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: kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Максименко Г. О. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення –
кімн. № 7 (18,1 м2) та частково кімн. № 4 (2,1 м2), 6 (0,8 м2), 30
(2,7 м2) на другому поверсі 5-поверхової нежитлової будівлі,
інв. № 10310007, «літ. В-5», загальною площею 23,7 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіональ
ний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва
та промисловості», код за ЄДРПОУ 02547820. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, бульв. Богдана Хмельницького, 30. 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: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: Громадська організація «Об’єднання адвокатів харківська
обласна колегія адвокатів». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
кімн. № 9 на другому поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. А-4) загальною площею 40,1 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
код за ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 20. 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: kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «БУНКЕР». 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 – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі
вокзалу станції Шидловська (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД369), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»,
код за ЄДРПОУ 41149437/886. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Шидловська,
108. 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: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 34,2 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003), що перебувають на балансі Міловської районної державної адміністрації Луганської області, код
за ЄДРПОУ 20189376. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93400,
Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Миру, 43. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(06452) 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Міловський районний будинок культури Луганської області». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 1,7 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
кімнати № 16, 17, 18, 19, 20, 21 у підвалі загальною площею
71,8 м2; нежитлові приміщення кімнати № 2, 3, 4, 5, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 48, 49, частина кімнати № 6 площею
7,5 м2 першого поверху загальною площею 259,0 м2; нежитлові приміщення кімнати № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 третього
поверху загальною площею 145,6 м2; нежитлові приміщення
кімнати № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27,
28 четвертого поверху загальною площею 349,2 м2, що перебувають на балансі Державної установи «Державний інститут праці
та соціально-економічних досліджень» (код за ЄДРПОУ 00190325).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, 1. 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, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне
підприємство «Культурний центр народної творчості «Слобожан-
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щина». 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 – 3,70 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімн. № 29, 31 загальною площею 39,6 м2 на першому поверсі
3-поверхового лабораторного корпусу, інв. № 101300008, літ.
«П-3», що перебувають на балансі Українського науково-дослідного
інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, код за ЄДРПОУ 03191680. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 339. 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: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ОРТ-ДЦП-Спеціалізований центр реабілітації». 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 – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 4-го поверху площею 15,0 м2 та ділянка покрівлі площею
10,0 м2 4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № 102004)
загальною площею 25,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, код за ЄДРПОУ 1896866.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Трінклера, 12. 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: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ПрАТ «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 – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення –
кімн. № 307 на третьому поверсі різноповерхового (3-4) навчального корпусу (інв. № 10310001, літ. 60580) загальною
площею 12,7 м2, що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури
та дизайну», код за ЄДРПОУ 1275992. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6. 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: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП
Гозалова Л. Г. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 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 дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; 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 ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
 1. Вбудовані нежитлові приміщення в будівлі РММ загальною площею 199,8 м2, що перебуває на балансі Скадовського управління водного господарства, за адресою: Херсонська обл.,
смт Лазурне, вул. Металургів, 1г. Платник: Фізична особа – підприємець Шумарін Сергій Олександрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.07.2019. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є

подібними до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів
виробничого призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 2. Внутрішньозаводські залізничні колії загальною довжиною 1113 пог. м, які не увійшли під час приватизації до статутного
капіталу ВАТ «Каховка», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка,
Чаплинське шосе, 7. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрна промислова компанія «ДОМ-АГРО». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.08.2019. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією
як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: шляхи та шляхові споруди
залізничного транспорту. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки:
2,5 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:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову
згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання
послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент,
та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо 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 в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіон альн ому 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 нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 4 площею 18,1 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Майстренко М. О. Дата оцінки: 31.07.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру
загальною площею 12,2 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Стромило Г. М. Дата оцінки: 31.07.2019.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього
поверху адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру
загальною площею 22,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Ковтун О. В. Дата оцінки:
31.07.2019.
 1.4. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні площею 177,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Родини Бобринських,
123, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Роздорожня З. М. Дата оцінки: 31.08.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху
чотириповерхової адмінбудівлі площею 19,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація «Русла-Україна-Центр». 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’єкта 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’єктів оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – під-
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приємця, 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) – 3000,00 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 – 29 серпня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11.00 в Регіо
нальному 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 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину
№ 11 площею 53,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Громадська, 62а. Платник робіт з оцінки: ФОП Конопко О. В. 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: 31.08.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину
№ 2 площею 93,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37. Платник робіт з оцінки: ФОП Конопко О. В. 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: 31.08.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину
№ 15 площею 98,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Красносільського, 73. Платник робіт з оцінки: ФОП Конопко О. В. 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: 31.08.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину № 6
площею 114,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Торговий дім «Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, вул. Чайковського, 3. Платник робіт з оцінки: ФОП Конопко
О. В. 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, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
65,6 м2 на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Чернігівській області.. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник
робіт з оцінки: ФОП Баштан Д. О. 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: 31.08.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
161,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31. Платник робіт з оцінки:
ФОП Гребеник О. М. 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: 31.08.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 23,5 м2 восьмиповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишуковувальний
інститут «НДІпроектреконструкція». Місцез нах од ження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«ВФ 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:
31.08.2019.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
55,7 м2 чотириповерхової адміністративної будівлі. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС
у Чернігівській області на праві оперативного управління. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20. Платник робіт з оцінки: Приватний нотаріус Чуєнко Л. А.
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, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.08.2019.

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею

14,7 м2 службового блоку Г-1, розташованого у міжрайонному
пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська Митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54. Платник робіт з оцінки:
ТОВ КФ «Укртрансагент». 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: 31.08.2019.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ 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: 31.08.2019.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
32,2 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку
№ 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а. Платник робіт з оцінки:
ФОП Палажченко Г. О. 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: 31.08.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. 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 державного майна України
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 у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим 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.
Конкурси відбудуться 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 Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок
(0462) 67-28-18.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 27.06.2019
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності: фізична особа – підприємець Федоренко Алла Анатоліївна. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху нежитлової будівлі учбового корпусу
(літ. А) загальною площею 199,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Богомольця, 2, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три
тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 04.07.2019
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності: фізична особа –
підприємець Читайло Валентина Василівна. Назва об’єкта оцінки:
частина коридору (1-2) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
навчального корпусу (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука, 2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний
коледж». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт: 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) гривень та 5
(п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.07.2019
1. Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею
230,7 м2. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 38с. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2560 грн.
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,5 м2
на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Стуса, 2. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт –1698 грн.
3. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 22,1 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 36. м. Львів, просп.
В. Чорновола, 57. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.
4. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,0 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3. Львівська
обл., Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 9. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяль-
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ності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт –1480 грн.
5. Нежитлові приміщення загальною площею 44,66 м2 на цокольному поверсі адмінбудівлі. м. Львів, вул. Стрийська, 35. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1280 грн.
6. Нежитлові приміщення загальною площею 136,7 м2 на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт –1200 грн.
По об’єктах оренди:
1. Вбудовані приміщення загальною площею 213,0 м2 першого
поверху адміністративної будівлі за адресою: Закарпатська обл.,
м. Тячів, вул. Нересенська, 2;
2. Площадка для відпочинку студентів площею 31,5 м2 за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22;
3. Дві частини приміщення (поз. 16 за планом) загальною площею 40,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. «З») сервісної
зони «Тиса» філії УДП Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» за адресою:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1;
4. Вбудовані нежитлові приміщення поз. 1-3, 1-4 загальною
площею 43,5 м2 першого поверху частини адмінбудинку літ. А за
адресою: Закарпатська обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 29;
5. Вбудовані приміщення автозупинки площею 32,78 м2 за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. Березний,
на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, (км. 208+200);
6. Частина приміщення холу (поз.45) та приміщення (поз. 56) загальною площею 11,0 м2 першого поверху будівлі літ. «А» навчальнолабораторного корпусу літ «АА’» за адресою: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14;
7. Вбудовані приміщення (поз. 50, 51, 52, 53 на плані) загальною площею 32,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. А поліклініки,
лікарні літ. А, А’, Д за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Грибоєдова, 12
відповідно до п. 8 розділу III 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 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47), конкурс вважається таким, що не відбувся. Голова комісії
прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по вищезазначених об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна об’єктів оренди,
що відбулися 27.06.2019
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науковоконсультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного
майна:

нежитлового приміщення на 1-му поверсі площею 15,1 м2 та
площею 32,3 м2 на 2-му поверсі за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі ПФ ДП «НДІпроектреонструкція».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1647,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 17,8 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1647,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 3,7 м2 за адресою: вул. Івана
Мазепи, 59, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійнотехнічного училища № 31 м. Полтава. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1590,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: просп.
Першотравневий, 14, м. Полтава, що обліковується на балансі
Національного юридичного університету імені Я. Мудрого. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1647,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини приміщення котельні (№ 5, 6, 7, 8) на території
навчально-виробничих майстерень загальною площею 108,1 м2 за
адресою: вул. Монастирська, 25, м. Полтава, що обліковується на
балансі Полтавського національного педагогічного університету ім.
В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1647,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення на відділенні ПАС-3 Філії «Полтавський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП
«Укрінтеравтосервіс» площею 200,5 м2 за адресою: вул. Половка,
92, м. Полтава, що обліковується на балансі Філія «Полтавський
державний обласний начально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтерсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини приміщення на другому поверсі площею 106,5 м2 за
адресою: вул. Покровська, 81, м. Решетилівка, Полтавська область, що обліковується на балансі Державного навчального закладу «Решетилівський професійний аграрний коледж ім. І. Г. Боровенського». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини асфальтованого майданчика площею 20,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі
Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 1 площею 1,0 м2 за адресою: вул. Леонова, 14, м. Кременчук, Полтавська область та вимощення біля сходинок в приміщення гуртожитку площею 1,0 м2 за адресою: вул. Першотравнева, 38,
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м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі ДВНЗ
«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1600,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення у виробничому корпусі площею 251,0 м2
за адресою: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Державної установи
«Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, що обліковується на балансі
Прокуратури Полтавської області. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення 5-го поверху та частини даху будівлі гуртожитку площею 37,9 м2 за адресою: вул. Центральна, 30, с. Лазірки,
Оржицький район, Полтавська область, що обліковується на балансі
Професійно-технічного училища № 46. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 64,0 м2 за адресою: вул.
Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується
на балансі Кременчуцького національного університету ім. Михайла
Остроградського. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 121,6 м2 за адресою: вул. Половка, 92, м. Полтава, що обліковується на балансі Філія «Полтавський державний обласний начально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтерсервіс».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 26,7 м2 за адресою: вул. Миколаївська, 35, смт Котельва, Полтавська область, що обліковується на
балансі ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн.,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина будівлі службового приміщення площею 10,0 м2 за адресою: вул. Монастирська, 9, смт Козельщина, що обліковується на балансі УДКСУ у Козельщинському районі. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини даху гуртожитку № 4 площею 4,0 м2 за адресою: вул. Олени
Пчілки, 44, м. Полтава, що обліковується на балансі Української медичної стоматологічної академії. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 49,62 м2 за адресою: вул. Грушевського, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі Відокремленого структурного підрозділу Полтавського коледжу нафти і газу
Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частини кімнати 1-2 площею 18,4 м2, кімнати 1-3 площею 4,5 м2,
кімнати 1-14 площею 34,4 м2 за адресою: вул. Незалежності, 34,
смт Семенівка, Полтавська область, що обліковується на балансі УДКСУ у Семенівському районі. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення 1-го поверху їдальні площею
1,0 м2 за адресою: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська область, що обліковується на балансі Спеціалізованого Миргородського
санаторію «Слава». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частина даху 2-поверхової будівлі навчально-виробничої майстерні
площею 20,0 м2 за адресою: вул. Курчатова, 15, м. Полтава, що облі-

ковується на балансі ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище
імені А. О. Чепіги». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1750,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частина даху площею 14,72 м2 за адресою: вул. Героїв Бресту, 37,
м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 10,36 м2 за адресою: бульвар
Пушкіна, 3, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на
балансі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина опори оcвітлення площею 63,1 м2 та технологічний майданчик площею 15,0 м2 за адресою: проспект Свободи, 56, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Кременчуцького
національного університету ім. Михайла Остроградського. Вартість
виконаних робіт – 2400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 14,7 м2 за адресою: площа Слави, 4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Вартість виконаних
робіт – 1700,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 01.07.2019
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна
фірма «Апекс» на проведення оцінки державного майна:
об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль за адресою:
вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська область. Мета оцінки – продаж
на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 4650,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 1 за
адресою: вул. Новоселівка, 3, с. Березняки, Недригайлівський район,
Сумська область. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 4650,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3 за
адресою: вул. Новоселівка, 11, с. Березняки, Недригайлівський район, Сумська область. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 4650,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночна фірма ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення, будинок школяра (розмір частки 7/100)
за адресою: вул. Вишнева, 2, смт Недригайлів, Сумська область,
що обліковується на балансі Північно-східного офіса Державної аудиторської служби України. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість
виконаних робіт – 2300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалт-С» на проведення оцінки державного майна:
нежитлові приміщення загальною площею 261,9 м2, розташовані
в одноповерховій будівлі складу під літ. «Г-1», за адресою: м. Суми,
вул. Кузнечна, 2, що обліковуються на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної
державної адміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1480,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця – Педченко А. М. на проведення оцінки
державного майна:
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 2 з
адресою: вул. Новоселівка, 5, с. Березняки, Недригайлівський район,
Сумська область. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 1900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
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нежитлове приміщення загальною площею 208,0
за адресою:
Сумська область, Токарівська сільська рада, урочище Гнилиця,
що обліковується на балансі Сумського обласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –1480,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних
днів;
фізичну особу – підприємця Міняйло О. І. на проведення оцінки
державного майна:
будівля клубу бригади № 2 за адресою: вул. Садова, 1а, с. Сосонка, Охтирський район, Сумська область. Мета оцінки – продаж
на аукціоні. Вартість виконаних робіт –2200,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Даниленко О. І. на проведення оцінки
державного майна:
нежитлове приміщення площею 12,2 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Роменська, 87/2, що обліковується на балансі Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –1470,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів – частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2, розташованого на першому поверсі п’ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 1; частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2, розташованого на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 1; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2,
розташованого на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3; частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2,
розташованого на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160,
що обліковуються на балансі Сумського національного аграрного
університету. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт –1470,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.

прийнято рішення
про приватизацію
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 06.08.2019 № 00504 прийнято рішення про приватизацію об’єктів малої приватизації державної власності:
окремого майна – готелю «Світязь» (будівлі готелю) загальною площею 7896,4 м2 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Набережна, 4;
окремого майна – вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 656,6 м2 за адресою: Волинська обл.,
м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 33;
окремого майна – готелю «Лісова пісня» (будівлі готелю)
загальною площею 5774,7 м2 за адресою: Волинська обл.,
м. Ковель, бульв. Лесі Українки, 12.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 12.08.2019 № 00535 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – адміністративної будівлі літ.
«А-1» загальною площею 127,2 м2 за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. О. Турянського, 2,
що перебуває на балансі Західного офіса Держаудитслужби,
код ЄДРПОУ 40479801, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
Продовження. Початок рубрики на стор. 7

Апарат Фонду
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного нерухомого майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне
нерухоме майно – частина споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС» загальною площею 200,00
тис. м2 (реєстровий номер 4310862.28.КДСЕАЧ138) за адресою: Київська область, Іванківський район, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «В».
Балансоутримувач – Державне спеціалізоване підприємство
«Чорнобильська АЕС».
Орган управління – Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки на 28.02.2019 становить 629 569,00 грн (шістсот двадцять дев’ять
тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень) без урахування ПДВ.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – липень
2019 року становить 1 198,11 грн без урахування ПДВ. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Умови конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються:
особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176/2018;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або
стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором,
або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній пропозиції у день проведення торгів є початковою
орендною платою (за базовий місяць).
3. Мета використання: розміщення фотоелектричної сонячної
електростанції потужністю 6 МВт.
4. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати. Завдаток стягу-
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ється до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному у договорі оренди, який вноситься в рахунок плати за
останній місяць оренди.
5. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до
30 % (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним,
відповідно до пропорцій розподілу, установлених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 року № 786, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.
6. Строк оренди: 49 років.
7. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди
за цільовим призначенням, визначеним у договорі оренди.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки.
9. Страхування об’єкта оренди протягом 10 робочих днів після
укладення договору оренди на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному
законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій
третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування
так, щоб протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим, і надавати орендодавцю та балансоутримувачу копії завірених
належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів), завірених банківською установою.
10. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з
дати укладення договору оренди.
11. Право оренди не може бути відчужене.
12. Майно передається без права передачі в суборенду.
13. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди (за наявності підтвердних документів).
14. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить шість стартових орендних плат, у розмірі 7188,66 грн (сім тисяч
сто вісімдесят вісім гривень 66 копійок), які мають бути перераховані
на рахунок Фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945,
№ 37310002005357, банк одержувача: Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, призначення платежу: гарантійний внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом надання банківської гарантії.
При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з
кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого
володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і
має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику
банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій

(материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких
мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними
рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу
судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким
іншим органам державної влади України.
15. Сплачений гарантійний внесок не повертається 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 строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна.
16. Орендодавець в день затвердження результатів конкурсу
вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або
уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом наступного робочого дня забезпечує здійснення нотаріального посвідчення договору оренди та особисто повертає його
орендодавцю. У разі ненадання переможцем договору у встановлений строк – новим переможцем визначається той учасник, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших
допущених учасників конкурсу.
17. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
23.08.2000 № 1774 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2001 року за № 931/5152.
18. 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.
19. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній резидентами ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідних орган державної фіскальної служби і мають відмітку у
паспорті) та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;
проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний
претендентом і завірений печаткою (за наявності);
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документи, які підтверджують гарантійний внесок;
інформацію про засоби зв’язку з учасником конкурсу;
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені у встановленому порядку копії установчих документів (легалізовані та перекладені – для нерезидентів); 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;
б) якщо учасник є фізичною особою:
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.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до
20.08.2019 включно.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію Фонду державного майна України у конверті з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявнос-
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Продовження. Початок рубрики на стор. 1

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Первомайської гідроелектростанції
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс
Первомайської гідроелектростанції.
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Пушкіна Олександра, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – відсутній.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2019 –
9 осіб. Персонал ГЕС підпорядкований АТ «Миколаївобленерго».
Основним видом діяльності є виробництво електроенергії.
Станом на 01.07.2019 Первомайська ГЕС не здійснює виробничої діяльності.
Обсяг та основна номенклатура продукції
(робіт, послуг), що було реалізовано
за три роки та останній звітний період
Назва основних видів продукції
(робіт, послуг)
Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями (гідроелектростанціями і гідроакумулюючими
електростанціями)

Обсяги виробництва у нату- Обсяги виробництва у грошоральних одиницях виміру
вих одиницях виміру
тис. кВт год.
тис. грн, без ПДВ
2016 2017 2018 I півріччя 2016 2017 2018 I півріччя
рік
рік
рік 2019 року рік
рік
рік 2019 року
2798 63
0
0
1486 21
0
0

Продукція на експорт за звітний період не реалізовувалась
Основні показники господарської діяльності об’єкта
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Найменування показника

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Балансовий прибуток, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів (балансова), тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

–
–
–
927
927
–
–

–
–
–
834
834
–
–

–
–
–
746
746
–
–

I півріччя
2019 року
–
–
–
702
702
–
–

Відомості про об’єкт:
до складу об’єкта входять:
комплекс будівель гідроелектростанції загальною площею –
2898,4 м2:
виробнича будівля, А-3 – 792,3 м2;
адміністративна будівля, Б-1 – 156,9 м2;
будівля зв’язку, В, В’-1 – 68,6 м2;
будівля ремонту трансформаторів, Г,Г’,Г’’,Г’’’-1 – 401,1 м2;
будівля прохідної, Д-1 – 11,3 м2;
будівля хімлабораторії, З-1 – 70,4 м2;
будівля групи вимірювань та випробувань, I-1, – 152,4 м2;
будівля служби підстанцій, К,К’ – 91,2 м2;
будівля мехмайстерні, Л,Л’,Л’’ -1 – 153,7 м2;
будівля складу, О-1 – 14,5 м2;
будівля гідроелектростанції з підвалом, П-3 – 857,8 м2;
будівля розподільчих пристроїв і кабельних ліній, Р,Р’,Р’’,Р’’’ –
128,2 м2;
огорожа, 1-2, вимощення, 3;
генератори – 3 од., гідротурбіни – 3 од., трансформатори – 4
од., турбінні затвори – 3 од., щити водоскиду – 6 од., щит ПГЕС, щит
управління, гребля, дамба, льодозахисна стіна, паводкова стіна, підводна частина, інше обладнання, устаткування.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою Україна зареєстровано право власності на комплекс будівель гідроелектростанції загальною площею 2898,4 м2 за адресою:
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вулиця Пушкіна Олександра,
5. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 723268548104.
Дата реєстрації: 22.08.2015.
Будівля Первомайської ГЕС перебуває на обліку як об’єкт культурної спадщини згідно з переліком пам’яток місцевого значення за
видом «історичні» (рішення Миколаївської обласної ради народних
депутатів від 09.08.1988 № 216).
На території єдиного майнового комплексу Первомайської ГЕС
знаходяться будівлі, які не входять до його складу та належать ПАТ
«Миколаївобленерго», а саме: будівлі складів № 1, 2, 3, вбиральні №
1, 2, гараж ОВБ – архів, протирадіаційне укриття.
Інформація про земельні ділянки:
загальна площа земельної ділянки – 1,1504 га;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення;
цільове призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації
та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій;
кадастровий номер: 4810400000:07:061:0016.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів:
за I півріччя 2019 року екологічні збори та платежі по Первомайській ГЕС не нараховувались і не сплачувались. Обсяги викидів та
скидів забруднюючих речовин у вищевказаний період дорівнюють
нулю. На території Первомайської ГЕС за I півріччя 2019 року відходи
не утворювались і не розміщувались.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18.09.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
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ті) за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд
державного майна України з 9.00 до 17.30, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.15.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за 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 у приміщенні Фонду державного
майна України 27.08.2019 об 11.00 в кімнаті 304 за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.

ною 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 єдиного майнового комплексу Первомайській ГЕС
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 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу Первомайській ГЕС повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону
культурної спадщини» пам’ятка може бути приватизована лише за
умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в
майбутньому охоронного договору на пам’ятку з викладенням його
істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки,
робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з
метою утримання її в належному стані.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 64 639 000,00 гривень (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 32 319 500,00 гривень (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32 319 500,00 гривень (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 463 900,00 гривень (без урахування
ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 231 950,00 гривень (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 231 950,00 гривень (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу Первомайської гідроелектростанції зобов’язаний забезпечити:
1) збереження профілю діяльності майнового комплексу – виробництво електричної енергії протягом п’яти років з дати переходу
права власності до покупця;
2) здійснення господарської діяльності, на провадження якої законодавством вимагаються ліцензії та дозволи, у відповідності до
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
та у відповідності до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також дотримуватися вимог
законодавства в сфері електроенергетики;
3) здійснення діяльності відповідно до вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом;
4) укладення з Первомайською міською радою Охоронного договору на будівлю Первомайської ГЕС відповідно до статті 23 Закону
України «Про охорону культурної спадщини» після реєстрації покупцем права власності;
5) виконання заходів цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20, 21, 52, 55 Кодексу цивільного захисту України);
6) в подальшій експлуатації майнового комплексу врахування
висновків та дотримання рекомендацій екологічного аудиту, виконаного ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екозахист» на замовлення Фонду державного майна відповідно до договору № 508
від 08.12.2016, зокрема:
отримання в установленому законодавством порядку дозволів
на спеціальне водокористування, на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, а також на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне
середовище діяльності майнового комплексу та отримання висновку державної екологічної експертизи відповідно до вимог Законів
України «Про охорону навколишнього природного середовища» і
«Про екологічну експертизу»;
дотримання вимог Закону України «Про тваринний світ» у частині
заборони під час нерестового періоду (щороку з 1 квітня по 15 червня)
на майновому комплексі в акваторії та у водоохоронній зоні р. Південний Буг проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного
шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків,
санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден,
проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);
обладнання майнового комплексу рибопропускними та рибозахисними спорудами, які призначені для пропуску прохідних порід
риби до нерестовищ у верхньому б’єфі та у зворотному напрямку
(включаючи рибоходи і підіймачі риби), а також пристроями захисту
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водозабору від потрапляння відходів та пристроями очищення решіток в басейні водозабору;
забезпечення проведення екологічного моніторингу та відстеження чисельності, біомаси зоопланктону та зообентосу річки, здійснення оцінки запасів, розмірів і складу риб в межах зони впливу
майнового комплексу не менше п’яти років з дня укладання договору купівлі-продажу;
ведення державного обліку водокористування на майновому
комплексі відповідно до вимог Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16
березня 2015 року № 78 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;
дотримання правил технічної експлуатації та техніки безпеки під
час експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання майнового комплексу, а також забезпечення сигналізаційними пристроями про несправності і про порушення
нормальної роботи ГЕС;
7) відшкодування протягом 30 календарних днів з дня укладання
договору купівлі-продажу витрат Фонду державного майна України
на проведення оцінки єдиного майнового комплексу Первомайської
ГЕС у розмірі 45 000,00 гривень, в тому числі ПДВ – 7 500 гривень;
8) відшкодування протягом 30 календарних днів з дня укладання
договору купівлі-продажу витрат Фонду державного майна України
на проведення екологічного аудиту єдиного майнового комплексу
Первомайської ГЕС у розмірі 14 000,00 гривень, без ПДВ.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з дати
переходу права власності на Об’єкт приватизації до Покупця.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов′язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Пушкіна
Олександра, 5.
Телефон: 050 493-43-23, 067 690-43-74, e-mail: kuzmenko_g@
energy.mk.ua.
Відповідальна особа: Кузьменко Георгій Вікторович.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (044) 284-52-40, 200-34-08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 12.08.2019 № 811.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-11-29-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 35 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 646 390,00 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 323 195,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 323 195,00 гривень.
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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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