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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Незавершене будівництво базару, розташованого за адресою: Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, с. Білки, вул. Жовтнева, 2, що перебував на зберіганні Дашівської
селищної ради. Приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на
участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій, – фізичною особою Химичем А. С. за 1264,80
грн, у тому числі ПДВ – 210,80 грн.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт соціально-культурного призначення – база відпочинку «Вертикаль» за адресою: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 102, що обліковується на
балансі ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка» (код ЄДРПОУ 00180841), приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою Федоровим А. С.
за 117240,00 грн, у тому числі ПДВ – 19540,00 грн.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Районного міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства «Райсількомунгосп» за
адресою: 12601, Житомирська обл., смт Брусилів, вул. Лермонтова, 70 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Фермерське господарство «Габенець»,
яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні, за ціною 570600,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 95100,00 грн.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Об’єкт державної власності – об’єкт соціально-культурного призначення – база
відпочинку «Дружба» з обладнанням у кількості 24 одиниці за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Набережна, 13, який під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Броварський
завод будівельних конструкцій» (правонаступник – ПрАТ «Броварський завод залізобетонних конструкцій» (код ЄДРПОУ 01273711), приватизовано шляхом викупу
балансоутримувачем – юридичною особою – ПрАТ «Броварський завод залізобетонних конструкцій». Ціна продажу об’єкта становить 2 480 158,80 (два мільйони чотириста вісімдесят тисяч сто п’ятдесят вісім гривень 80 коп.), в т. ч. ПДВ – 413 359,80
(чотириста тринадцять тисяч триста п’ятдесят дев’ять гривень 80 коп.).

Кіровоградська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель споруд та обладнання у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 839,1 м2;
сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція
(літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж);
підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід
до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ.
У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2;
ворота, № 3; огорожа, № 4, розташований за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, що перебуває на балансі
Кіровоградської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04055067). Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕРСАЛ ІНДАСТРІ ЕНТЕРПРАЙЗ» (код
ЄДРПОУ 42709684) за 252 955,68 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят
п’ять гривень 68 коп.), у тому числі податок на додану вартість у розмірі 42 159,28
грн (сорок дві тисячі сто п’ятдесят дев’ять гривень 28 коп.).

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6
(2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор за адресою: Львівська область,
м. Червоноград, вул. Промислова, 4 продано на електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій,
який відбувся 25 березня 2019 року. Балансоутримувач ПАТ «Зміна», код ЄДРПОУ
22405648. Приватизовано фізичною особою – Карпюком Михайлом Степановичем
за ціною 114,68 грн, у тому числі ПДВ – 19,11 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 27е продано на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, який відбувся 25 березня 2019 року. Балансоутримувач – Роздільське ДГХП
«Сірка», код ЄДРПОУ 05792891. Приватизовано юридичною особою – Товариством
з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ПОСТАЧ» за ціною 20 602,38 грн, у тому числі
ПДВ – 3 433,73 грн.

України

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – 32-квартирний житловий
будинок з надбудовою за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. Пришиб, вулиця 40 років Перемоги, 11. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з
умовами товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код
ЄДРПОУ 39365736) за ціною 122586,00 грн (сто двадцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20431,00 грн (двадцять тисяч чотириста
тридцять одна гривня 00 коп.).

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Окреме майно – приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею
226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (19300, Черкаська обл., смт Лисянка,
вул. Гетьманський шлях, 20) приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Клюсиком Іваном Дмитровичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні із зниженням
стартової ціни в електронній формі, за 314 533,20 (триста чотирнадцять тисяч п’ятсот
тридцять три гривні 20 копійок), у тому числі ПДВ – 52 422,20 (п’ятдесят дві тисячі чотириста двадцять дві гривні 20 копійок).

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Приватизовано шляхом викупу об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво
адміністративного будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, –
ТОВ «ІЧНЯ ЕКОПРОДУКТ» (код 42505545) за 732 000 грн, в т.ч. ПДВ – 122 000 грн.
Продовження на стор. 24

продаж об’єктів малої приватизації

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області про проведення
продажу на аукціоні об’єкта державної власності малої приватизації –
не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі № 14
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: не завершена будівництвом садиба № 13
в кварталі №14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 62.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, містобудування та
архітектури Вінницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, м. Вінниця,
вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту
будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сахаров
В’ячеслав Михайлович, тел.(0432) 56-26-11.
Відомості про об’єкт приватизації: житловий будинок садибного типу готовністю
57 %, до складу об’єкта незавершеного будівництва входять: житловий будинок площею 110,8 м2, готовністю 57 %; веранда площею 19,6 м2, готовністю 30 %; сарай площею 82,9 м2, готовністю 40 %; погріб площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992. Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно 08.04.2019, індексний номер витягу 162698444.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна орієнтовною площею 0,2500 га, окремо не виділена, розташована за адресою:
Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 62.
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на
праві власності або користування, – відсутня. Обмеження та обтяження у використанні земельної ділянки – не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.05.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі
№ 14 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 10.05.2018 № 432.
Покупець не завершеної будівництвом садиби № 13 в кварталі № 14
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 171600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 85800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 85800,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17160,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 8580,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8580,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: завершити будівництво об’єкта протягом 5 років
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 62.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 56-26-11.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони
для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 67-30-41.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області від 23.04.2019 № 300.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000042-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1716,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 858,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 858,00 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію
на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А площею
164,4 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25,
балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ 00849103
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001
літ. А площею 164,4 м2, розташоване за адресою:
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове,
вул. Зачиняєва, 25, балансоутримувач –
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ 00849103.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні с. Петро-

8 травня 2019 року

Свистунове Вільнянського р-ну по вул. Зачинява, 25. Окремо розташована одноповерхова будівля клубу має два відокремлених входи,
виконаних з головного і торцевого фасадів будівлі. Інженерне забезпечення будівля відсутнє. Рік побудови – 1963. Знос – 37 %.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 04 червня 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А площею 164,4 м2, розташованого
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове,
вул. Зачиняєва, 25, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ 00849103, 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, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва,
25, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 198 686,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 99 343,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 99 343,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19 868,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 934,3 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 934,3 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на проведення оцінки об’єкта приватизації у розмірі 4 500,00 грн без урахування
ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі -продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел. (061)226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
24.04.2019 № 12/1-22.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000014-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 986,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 993,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 993,43 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію
на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею
246,3 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76,
балансоутримувач –
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002,
площею 246,3 м2, розташоване за адресою: Запорізька
обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського,
76, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ 00849103.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: нерухоме майно розташоване на центральній вулиці
с. Дніпровка Вільнянського району близько до виїзду із села. В найближчому оточенні знаходиться житлова приватна забудова. Будівля
клубу літ. А – одноповерхова з ґанком, цегляна. Будівля має три окремих
входи. Один – зі сторони центрального фасаду, два входи в допоміжне
приміщення (гараж) зорієнтовані зі сторони центрального та бокового
фасадів, облаштовані у вигляді металевих дверей і воріт із можливістю
в’їзду автотранспорту. Інженерні мережі в будівлі відсутні. Знос становить 40 %. Рік побудови – 1940.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 04 червня 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі:
будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, 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, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76,
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», та довести відсутність
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 258 911,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 129 455,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 129 455,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 891,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 945,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 945,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на проведення
оцінки об’єкта приватизації у розмірі 4 400,00 грн без урахування ПДВ
протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєст
раційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за
такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел.(061) 226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
24.04.2019 № 12/1-25.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000013-3.
Період між аукціонами:
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аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 589,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 294,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 294,56 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію
на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
нерухомого майна у складі: склад цементу літ. Л площею
187,7 м2; навіс літ. Л1, що розташований за адресою:
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а,
балансоутримувач (орендар) – ТОВ «МК – ПРОФІ»,
код за ЄДРПОУ 32340982
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Нерухоме майно у складі: склад цементу літ. Л площею
187,7 м2; навіс літ. Л1, розташоване за адресою:
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе,
77а, балансоутримувач (орендар) – ТОВ «МК – ПРОФІ»,
код за ЄДРПОУ 32340982.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: нерухоме майно розташоване в Заводському районі
м. Запоріжжя в зоні забудови виробничими та складськими будівлями.
Склад цементу (літ. Л) являє собою окремо розташовану одноповерхову будівлю з підвалом та з світовим поверхом. Має три відокремлені
входи до будівлі – з головного фасаду будівлі, дворового фасаду та з
лівого торцевого фасаду будівлі. Навіс (літ. Л1) з однієї сторони примикає до складу цементу (літ. Л). Одна сторона навісу обшита рифленим
металевим листом, фундамент навісу – стовпи металеві забетоновані, покриття навісу – металеві листи. Інженерне забезпечення складу
цементу – електропостачання. Рік побудови – 1970.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 05 червня 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – нерухомого майна у складі: склад цементу літ. Л площею 187,7 м2; навіс літ. Л1, що розташований
за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а,
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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а, має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 130 005,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65 002,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 65 002,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 000,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 500,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 500,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на проведення
оцінки об’єкта приватизації у розмірі 3 500,00 грн без урахування ПДВ
протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а.

№ 18-19 (1246-1247)

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел. (061)226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
24.04.2019 № 12/1-23.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000006-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1300,05 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 650,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 650,03 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію на
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нерухомого
майна у складі: склад літ. А площею 513,2 м2; склад літ. Б
площею 143,6 м2; склад літ. В площею 391,8 м2; замощення І;
навіс літ. Е; вбиральня літ. Л,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Нерухоме майно у складі: склад літ. А площею 513,2 м2;
склад літ. Б площею 143,6 м2; склад літ. В площею
391,8 м2; замощення І; навіс літ. Е; вбиральня літ. Л,
розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе, 45.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: нерухоме майно розташоване в Заводському районі
м. Запоріжжя на огородженій виробничій території. Будівлі та споруди
розташовані по периметру забудови. Територія замощена асфальтобетонним покриттям. Склади (літ. А, літ. Б) одноповерхові. В будівлях
складів інженерне обладнання відсутнє. Склад (літ. В) окремо розташований, одноповерховий. Головний фасад будівлі складу (літ. В) має
шість відокремлених входів, у вигляді металевих воріт. Інженерне забезпечення будівлі складу (літ. В) – електропостачання. Замощення I
виконано із асфальтобетону. Стіни навісу (літ. Е) частково металеві,
частково бетонні, на металевих стовпах, з покриттям із металу. Інженерне забезпечення навісу відсутнє. Стіни вбиральні (літ. Л) металеві,
фундамент – вигріб бетонний. Рік побудови будівель та споруд – 1990,
знос – від 40 % до 58 %.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 05 червня 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.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – нерухомого майна у складі: склад літ. А площею 513,2 м2; склад літ. Б площею 143,6 м2; склад
літ. В площею 391,8 м2; замощення І; навіс літ. Е; вбиральня літ. Л,
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 983 785,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 491 892,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 491 892,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 98 378,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 49 189,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 49 189,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на проведення
оцінки об’єкта приватизації у розмірі 5500,00 грн без урахування ПДВ
протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими
реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 45.
Організатор аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел. (061)226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
24.04.2019 № 12/1-24.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000008-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 9 837,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 918,93 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 918,93 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Київська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про приватизацію єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Українська виробничо-наукова лабораторія
імуногенетики» (код ЄДРПОУ 14277337) за адресою:
Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 77
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Українська виробничо-наукова
лабораторія імуногенетики».
Місцезнаходження об’єкта: 07400, Київська область, м. Бровари,
вул. Онікієнка Олега (Кутузова), 77.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14277337.
Середньооблікова чисельність працівників: 5 осіб.
Основний вид економічної діяльності за код КВЕД: 75.00 ветеринарна діяльність.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
надання науково-практичної допомоги зацікавленим установам, підприємствам, організаціям, фермерським і селянським господарствам
щодо збереження і раціонального використання генофонду тварин;
надання виробничої та науково-методичної допомоги замовникам
з метою відбору бугаїв-плідників з використанням груп крові, маркірування провідних ліній сільськогосподарських тварин за основними
алелями груп крові;
генотипування тварин за допомогою ДНК-маркерів для оцінювання
спадкових якостей тварин;
проведення лабораторних досліджень генетичної структури тварин
(генетичних ресурсів) молекулярно-генетичними методами (імуногенетичними, цитогенетичними та тестування тварин за ДНК-маркерами)
відповідно до чинного законодавства, чинними стандартами та іншими нормативно-правовими документами, положеннями, постановами,
актами, інструкціями тощо;
проведення генетично-селекційного моніторингу шляхом генетичної експертизи походження та визначення аномалій племінних тварин
та генетичних ресурсів, вироблених на території України та придбаних
за кордоном;
створення інформаційного банку селекційно-генетичних даних;
участь у розробці та впровадженні у виробництво науково-технічної
продукції;
організація видання інформаційних матеріалів, довідкової та рекламної літератури, участь в організації виставок, ярмарок, конференцій і
симпозіумів, сприяння у вихованні населення з питань екології.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки
Показники
Необоротні активи
Оборотні активи
Баланс
Власний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Поточні зобов’язання

Одиниця
виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік
21,0
17,0
38,0
38,0
-16,0
0,0

21,0
17,0
38,0
-223,1
-277,1
261,1

21,4
17,0
38,4
-222,7
-277,1
261,1

Інформація про об’єкт:
до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики» входять
такі активи:
1) необоротні активи – 10 (десять) облікових одиниць основних засобів балансовою вартістю 21 402,00 грн., у тому числі:
нерухоме майно – приміщення лабораторії площею 163 м2 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега (Кутузова), 77
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно – 1139807032106; дата державної
реєстрації – 27.12.2016);
обладнання, прилади, інструменти – термостат; центрифуга; холодильник М-14-17; холодильник М-118; морозильна камера NORD;
морозильна камера NORD; комп’ютер; принтер CANON; сканер;
2) оборотні активи (виробничі запаси (реагенти у кількості 486
доз) – 17 010,00 грн.
Інформація про земельну ділянку: відповідно до Державного акта
від 20.12.2011 ЯЯ 154460 на праві постійного користування у державного підприємства «Українська виробничо-наукова лабораторія
імуногенетики» перебуває земельна ділянка площею 0,4585 га, розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка
Олега (Кутузова), 77.
Згідно із Витягом з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 11.08.2016 № НВ-3207057212016:
кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:00:042:0085;
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приватизації

дата державної реєстрації земельної ділянки 20.12.2011;
цільове призначення – для дослідних і навчальних цілей;
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
вид використання – для обслуговування існуючої споруди;
форма власності – державна.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої
площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:
договори оренди відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.05.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 38 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 200,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 840,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 920,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 920,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики»
(код ЄДРПОУ 14277337) за адресою: Київська область, м. Бровари,
вул. Кутузова, 77 (далі – Об’єкт малої приватизації) 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).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. 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 або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
4. Покупець має забезпечити збереження протягом п’яти років з дати
переходу права власності на Об’єкт малої приватизації, його основних
видів діяльності, а саме:
надання науково-практичної допомоги зацікавленим установам, підприємствам, організаціям, фермерським і селянським господарствам
щодо збереження і раціонального використання генофонду тварин;
надання виробничої та науково-методичної допомоги замовникам
з метою відбору бугаїв-плідників з використанням груп крові, маркірування провідних ліній сільськогосподарських тварин за основними
алелями груп крові;
генотипування тварин за допомогою ДНК-маркерів для оцінювання
спадкових якостей тварин;
проведення лабораторних досліджень генетичної структури тварин
(генетичних ресурсів) молекулярно-генетичними методами (імуногенетичними, цитогенетичними та тестування тварин за ДНК-маркерами)
відповідно до чинного законодавства, діючими стандартами та іншими
нормативно-правовими документами, положеннями, постановами,
актами, інструкціями тощо;
проведення генетично-селекційного моніторингу шляхом генетичної експертизи походження та визначення аномалій племінних тварин
та генетичних ресурсів, вироблених на території України та придбаних
за кордоном;
створення інформаційного банку селекційно-генетичних даних;
участь у розробці та впровадженні у виробництво науково-технічної
продукції;
організація видання інформаційних матеріалів, довідкової та рекламної літератури, участь в організації виставок, ярмарок, конференцій і
симпозіумів, сприяння у вихованні населення з питань екології.
5. Покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
6. Покупець має забезпечити недопущення звільнення працівників
підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за
винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю або вчинення працівником дій, за які
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів України про працю) протягом шести місяців від дати
переходу права власності на Об’єкт малої приватизації. Після виконання
цього зобов’язання здійснити необхідні заходи щодо припинення юридичної особи державного підприємства «Українська виробничо-наукова
лабораторія імуногенетики» (код ЄДРПОУ 14277337) шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та анулювання
печаток і штампів державного підприємства у встановленому законодавством порядку.
7. Умови продажу (зобов’язання) зберігають свою дію для осіб, які
придбавають Об’єкт малої приватизації, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
8. Подальше відчуження Об’єкта малої приватизації в цілому, а також майна, обтяженого зобов’язаннями, можливо виключно за згодою
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
9. У разі подальшого відчуження Об’єкта малої приватизації його новий власник зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на Об’єкт малої приватизації подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
10. Договори про подальше відчуження Об’єкта малої приватизації
підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених
законодавством, – державній реєстрації.
11. Покупець зобов’язаний не перешкоджати органу приватизації
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу
Об’єкта малої приватизації, надавати необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо
виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на Об’єкті малої приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки в
межах строку, визначеного законом.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
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Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок: 37181003001567
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок: 37315077016365;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням об’єкта: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега (Кутузова), 77.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в.о. директора державного підприємства «Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики»
Дідик Михайло Васильович, тел. 0 (96) 759-91-41.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, адреса: м. Київ,
Голосіївський проспект, 50, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області від 18.04.2019 № 221.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000066-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 384,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 192,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 192,00 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Миколаївська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
центральний розподільчий пункт будівельної бази,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: центральний
розподільчий пункт будівельної бази.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 22.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (61,4 м2) з двома металевими воротами, перекриття із залізобетонних плит, покрівля пласка.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від 24.10.1990
№ 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (Южно-Українська АЕС)
радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом 2.2 рішення в зоні
санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська
діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів «
у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та
громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також
промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або
об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної зони
Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 травня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного 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 електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22. Для можливості огляду та ознайомлення
з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв, вул. Чкалова,
20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16,
47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 48676,02 грн (сорок вісім тисяч шістсот сімдесят шість гривень
02 копійки).

Розмір гарантійного внеску: 4867, 60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 24 338,01 грн (двадцять чотири тисячі триста
тридцять вісім гривень 01 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 2433,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 24 338,01 грн (двадцять чотири тисячі триста тридцять
вісім гривень 01 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 2433,80 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»
та «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», розібрати
об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на якій він розташований, в придатний для використання стан протягом 2 років з моменту
підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно
за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail:
zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка 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 рахунки оператора електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці
адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37315068016233 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений гарантійний
внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів
з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській
області від 22.04.2019 № 250-п «Про затвердження умов продажу
та стартових цін об’єкта малої приватизації» – центрального розподільчого пункту будівельної бази, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС», код ЄДРПОУ 24584661
та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 22.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000007-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 486, 76 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що станвить
243,38 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
домобудівельний комбінат (розширення),
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: домобудівельний
комбінат (розширення).
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 24.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: двоповерхова залізобетонна будівля складу
(589,8 м2), будівлі гаражних боксів (406,5 м2), побутова (13,6 м2), навіс
(46,9), бетонне замощення (6035 м2). Огорожа з залізобетонних плит
з воротами.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від 24.10.1990
№ 299, встановлено санітарно-захисну зону АЕС (Южно-Українська
АЕС) радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом 2.2 рішення в
зоні санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»
у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та
громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також
промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або
об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної зони
Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 травня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
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встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС 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 за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 24. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 60020,61 грн (шістдесят тисяч двадцять гривень 61 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 6002,06 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 30010,31 грн (тридцять тисяч десять
гривень 31 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 3001,03 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30010,31 грн (тридцять тисяч десять гривень 31
копійка).
Розмір гарантійного внеску: 3001,03 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»
та «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», розібрати
об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на якій він розташований, в придатний для використання стан протягом 2 років з моменту
підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно
за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40, 47-04-16,
web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail:
zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі
10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка 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 рахунки оператора
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску та
гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37184003000049 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений гарантійний
внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів
з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 22.04.2019 № 249-п «Про затвердження умов продажу
об’єкта малої приватизації» – домобудівельного комбінату (розширення), що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код ЄДРПОУ 24584661 та розташований за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 24.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000008-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 600,21 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 300,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
асфальтово-бетонний завод, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: асфальтово-бетонний
завод.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 8.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136) 4-22-22,
e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: підвал, насосна з приміщенням для підігріву бітуму (38,7 м2), сховище бітуму (ямного типу) (287,3 м2), навіс з прийомним
пристроєм (108,9 м2), навіс для зберігання сипучих матеріалів (815,6 м2),
господарча побудова (3,5 м2), туалет, підпірна стіна, пандус, огорожа,
опори паропроводу та бітумопроводу, шлагбаум, замощення.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від 24.10.1990
№ 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (Южно-Українська АЕС)
радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом 2.2 рішення в зоні
санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська
діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»

№ 18-19 (1246-1247)

у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих будинків та
громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також
промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або
об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної зони
Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 травня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00 у час, що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного 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 електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 8. Для можливості огляду та ознайомлення
з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16,
47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 615930,61 грн (шістсот п’ятнадцять тисяч дев’ятсот тридцять гривень 61 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 61593,06 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 307965,31 грн (триста сім тисяч дев’ятсот
шістдесят п’ять гривень 31 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 30796,53 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 307965,31 грн (триста сім тисяч дев’ятсот шістдесят
п’ять гривень 31 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 30796,53 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
враховуючи обмеження, встановлені Законами України «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»
та «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», розібрати
об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на якій він розташований, в придатний для використання стан протягом 2 років з моменту
підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно
за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40, 47-04-16,
web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail:
zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі
10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка 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 рахунки оператора
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску та
гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок №37184003000049 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв, МФО
826013, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській
області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений гарантійний
внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів
з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта
приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 22.04.2019 № 248-п «Про затвердження умов продажу
об’єкта малої приватизації» – асфальтово-бетонний завод, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»,
код ЄДРПОУ 24584661 та розташований за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 8.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-03-000003-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 6159,31 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 3079,65 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром
75,7 % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства
«Мирогощанський аграрій»
(код за ЄДРПОУ 035505132)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Мирогощанський аграрій».
Місцезнаходження товариства: 35623, Рівненська область, Дубен
ський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 035505132.
Розмір статутного капіталу товариства: 39 241 043,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 29722031 штука,
що становить 75,7 % статутного капіталу товариства (виписка з реєстру кодів цінних паперів про реєстрацію випуску акцій №03/1/2018 від
05.01.2018 Національного депозитарію України, Депозитарна установа:
ПАТ АК «Укргазбанк»).
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2019 –
82 особи (станом на 01.04.2019 – 60 осіб)
Види діяльності за КВЕД:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур
і насіння олійних культур (основний);
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
01.46 Розведення свиней;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
01.63 Післяурожайна діяльність.
Основними напрямами діяльності підприємства є вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби, свиней.
Обсяг та номенклатура продукції: обсяг реалізації по основних видах
діяльності товариства склав – 35794,3 тис. грн, у тому числі:
за 2015 рік – 9428,6 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 7681,6 тис.
грн, по тваринництву – 1747,0 тис. грн;
за 2016 рік – 6613,8 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 2839,5 тис.
грн, по тваринництву – 3774,3 тис. грн;
за 2017 рік – 9723,9 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 3299,1 тис.
грн, по тваринництву – 6424,8 тис. грн;
за 2018 рік – 10028 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 4638 тис. грн,
по тваринництву – 5390 тис. грн.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Мирогощанський аграрій»(правонаступник
ПАТ «Мирогощанський аграрій»)
за останні три роки та останній звітний період
2015 рік

2016 рік

2017 рік

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн

Показник

12417

10424

12828

2018 рік
11290

Чистий фінансовий результат, тис. грн (збиток)

(586)

(850)

(3158)

(6497)

Первісна вартість основних фондів, тис. грн

27647

27581

92806

92810

Залишкова вартість основних фондів, тис. грн

7782

7143

35474

30121

Вартість активів, тис. грн

17431

16615

45887

38384

Вартість власного капіталу, тис. грн

11856

11006

40012

33515

Дебіторська заборгованість, тис. грн

830

772

402

204

Кредиторська заборгованість, тис. грн

4358

3705

3862

3620
3174

в т.ч.
прострочена за товари і послуги, тис. грн

–

3174

3174

4069

241

342

88

поточна з бюджетом, тис. грн

65

115

175

185

поточна з оплати праці, тис. грн

150

140

130

135

поточна по розрахунках зі страхування (ЄСВ),
тис. грн

74

35

41

38

поточна за товари і послуги, тис. грн

Акціонерне товариство має зобов’язання по відшкодуванню Пенсійному фонду суми пільгових пенсій станом на 01.04.2019 сума заборгованості товариства по пільгових пенсіях перед Пенсійним фондом
становить 81,9 тис. грн. Заборгованість виникла за послуги по доставці
пільгових пенсій. На даний час справа по вказаній заборгованості розглядається в судовому порядку.
Відповідно до рішення господарського суду Рівненської області
від 19 вересня 2018 року у справі № 918/1/18 з ПрАТ «Мирогощанський аграрій» підлягає стягненню основний борг 3 167 609,73 грн,
659 824,54 грн – інфляційних, 3% річних в сумі 312 443,03 грн, пені в
сумі 1 353 095,02 грн та 82 394,58 грн судового збору.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні
ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:
на балансі ПрАТ «Мирогощанський аграрій» обліковуються будівлі
та споруди, які використовуються для здійснення господарської діяльності товариства, а саме:
будівлі і споруди за місцем знаходження: Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Мирогоща Перша у кількості 50 одиниць. Будівлі і споруди за місцем знаходження: Дубенський р-н, с. Молодаво у кількості 9 одиниць,
с. Мокре – 6 одиниць, с. Костянець – 9 одиниць. Сільськогосподарська
техніка (трактори, комбайни) у кількості – 39 одиниць. Транспортні засоби у кількості 31 одиниця, у т.ч. вантажні автомобілі – 23 одиниці, легкові
автомобілі – 8 одиниць. Сільськогосподарська техніка – 16 одиниць.
На балансі акціонерного товариства обліковується об’єкти державної власності, що не увійшли до статутного капіталу товариства: 5
будівель, іподром, 69 споруд та обладнання.
Відомості про земельні ділянки: відповідно до листа відділу у Дубенському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 15.11.2018 № 0-17-0.22-389/106-18 згідно з даними
державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх
за власниками земель, землекористувачами, угіддями, за акціонерним
товариством земельні ділянки на території Дубенського району Рівненської області не обліковуються.
Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 04.01.2019 № 8-17-012-5412-19 згідно з кількісним
обліком земель, у постійному користуванні ДП «Мирогощанський державний іподром» (правонаступник ПрАТ «Мирогощанський аграрій»)
перебувало 3326,9994 га земель, з них на території Мирогощанської
сільської ради – 1881,1687 га, на території Молодавської сільської
ради – 1445,8307 га.
Станом на 01.12.2018 загальна площа земель, що підлягає поділу на
земельні частки (паї) згідно з Проектом землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв) ДП «Мирогощанський державний іподром» (правонаступник ПрАТ «Мирогощанський аграрій», на території
Мирогощанської та Молодавської сільських рад становить 2845,0437
га, в тому числі на території Мирогощанської сільської ради – 1594,6825
га, на території Молодавської сільської ради – 1250,3612 га.
ПрАТ «Мирогощанський аграрій» має право на отримання земельних ділянок в установленому законодавством України порядку під
внутрішньогосподарськими шляхами, господарськими дворами та
іншими об’єктами.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:
1. Договір оренди майна № 1643-2018 від 24 жовтня 2018 р. (зі змінами), укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мирогощанське», за яким передано в строкове платне користування нерухоме
майно товариства – приміщення (бокс) № 40 на території автогаража
площею 39,3 м2, що розташований за адресою: Рівненська область,
Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; приміщення
(бокс) № 47 на території автогаража площею 61,1 м2, що розташований
за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; приміщення № 6 на території автогаража на 10
комбайнів площею 66,7 м2, що розташований за адресою: Рівненська
область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 51;
кімната № 3 адміністративної будівлі площею 9,9 м2, що розташована за
адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша,
вул. Шевченка, 1; майданчик на території автогаража площею 200,0 м2,
що розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район,
с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55.
Термін дії договору – до 24.10.2019, базовий місяць розрахунку –
вересень 2018 р. – 3 363,22 грн.
2. Договір оренди майна № 1639-2018 від 18 жовтня 2018 р., укладений з Комунальним підприємством «Мирогощанське», за яким передано
в строкове платне користування нерухоме майно товариства – «Пункт
ТО» площею 319,3 м2, що розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 59.
Термін дії договору – до 18.09.2021, базовий місяць розрахунку –
вересень 2018 р. – 3 976,76 грн.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів,

8 травня 2019 року

6

відомості
приватизації

інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: викиди
та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне средовище – відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 червня 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.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(із змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо
в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно
з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський
аграрій» у кількості 29722031 штука акцій номінальною вартістю
29 722 031,00 грн, що становить 75,7 % статутного капіталу товариства,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбаченим законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію).
Покупець пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський аграрій», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір
про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним депозитарною
установою.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
аукціону з умовами – 29 722 031,00 грн (двадцять дев’ять мільйонів
сімсот двадцять дві тисячі тридцять одна гривня 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 861 015,50 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча п’ятнадцять гривень 50 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14 861 015,50 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча п’ятнадцять гривень
50 коп.).
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із
способів продажу:
аукціону з умовами – 2 972 203,10 грн (два мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі двісті три гривні 10 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 486 101,55 грн (один мільйон
чотириста вісімдесят шість тисяч сто одна гривня 55 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 486 101,55 грн (один мільйон
чотириста вісімдесят шість тисяч сто одна гривня 55 коп.).
Розмір реєстраційного внеску станом на 1 січня поточного року –
834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець пакета акцій ПрАТ «Мирогощанський аграрій» розміром
75,7 % зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом 1 (одного) року від дати переходу права власності на пакет акцій простроченої кредиторської заборгованості товариства перед бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільовими
фондами, яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця;
недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати
заробітної плати його працівникам, по платежах до Пенсійного фонду,
до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами
трудового законодавства;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності на пакет акцій;
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі
приватизації товариства не увійшло до його статутного капіталу, але
залишилось на балансі товариства;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по
утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України;
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання пакета акцій, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного акціонерного товариства (далі – дозвіл
на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції;
– здійснення передачі на збереження до спеціалізованої архівної
установи документів трудового архіву товариства протягом 2 (двох)
років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця.
Строк виконання умов не повинен перевищувати п’яти років від дати
переходу права власності на пакет акцій товариства.
Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Мирогощанський аграрій» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».

8 травня 2019 року

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 Рівненській області, ЄДРПОУ – 13989432;
Рахунок – № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017,
м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті: переказ у доларах США
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області
Повна назва та адреса бенефіціара (отримувача)
Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Rivne region
Номер рахунка в банку бенефіціара (отримувача)
account №25230000000050
Назва банку бенефіціара (отримувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV
JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK
UKRAINE
RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунку: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунку: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунку: 04094227
в іноземній валюті: переказ у євро
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Рівненській області
Повна назва та адреса бенефіціара (отримувача)
Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Rivne region
Номер рахунку в банку бенефіціара (отримувача)
account №25230000000050
Назва банку бенефіціара (отримувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV
JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK UKRAINE
RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG
MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунку: 69114920
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/.
Час і місце проведення огляду об’єкта: можливе в робочі дні з 9.00 до
17.00 за попередньою домовленістю та за місцем розташування об’єкта.
Контактна особа на підприємстві: в.о. директора ПрАТ «Мирогощанський
аграрій» – Тищук Олександр Дмитрович, тел. 099615-59-54.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок:
(0362) 62-33-18. 26-96-24. Час роботи регіонального відділення з 8.00
до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з
13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа – Владова Марія Олімпіївна, тел. (0362) 62-33-18.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному
аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Рівненській області від 19.04.2019 № 191.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-11-01-000012-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону становить 1% (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 297 220,31 грн (двісті
дев’яносто сім тисяч двісті двадцять гривень 31 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
148 610,16 грн (сто сорок вісім тисяч шістсот десять гривень 16 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону становить
1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 148 610,16 грн
(сто сорок вісім тисяч шістсот десять гривень 16 коп.).
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон
ного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної
власності соціального-культурного призначення –
клубу з обладнанням
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: клуб з обладнанням.
Місцезнаходження об’єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
(літ. А) загальною площею 210,60 м2, прилягає до 2-поверхової адмі-

ністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва –
1956. Має 4 входи-виходи. До складу об’єкта входять: приміщення
№ 7 площею 185,7 м2, приміщення № 8 площею 12,5 м2, приміщення
№ 9 площею 12,4 м2. Загальний фізичний знос – 40 %, санітарнотехнічний стан задовільний. Об’єкт знаходиться на території балансо
утримувача ТОВ «Тальнівський щебзавод». Забезпечена мережами
електропостачання.
Обладнання у кількості 16 одиниць: підсилювач «Родіна-І» 1980 року,
баян «Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон
з набором 1979 року, електрогітара БАС – 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4 1985 року, електроніка 11 –1985 року,
магнітофон «Комета 212-1» 1985 року, телевізор «Електрон» Ц275 –
1986 року, підсилювач «Арта» 1986 року, електробаян «Мечта-2» 1990
року, підсилювач УП-001-Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990
року, магнітофон «Соната» 1980 року. Обладнання перебуває в неробочому стані.
Право власності на медпункт зареєстровано за державою в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме
майно від 07.09.2009 серії САС 167594.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038). Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1, тел. (04731) 3-23-31, 3-23-33, 3-23-34, 3-23-35;
адреса електронної пошти: talne_tov_schebzavod@ukr.net, контактна
особа: Ганженко Любов Миколаївна – завідуюча житлово-комунальним
господарством ТОВ «Тальнівський щебзавод», тел. (067) 789-65-28.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. Аукціон в
електронній формі буде проведено 07 червня 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).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
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.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний
та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 97 930,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48 965, 00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48 965, 00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 793,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 896,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 896,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) збереження профілю діяльності об’єкта приватизації;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість
надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, крім єдиного (цілісного)
майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю згідно з договором про
надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 01.04.2019 № 5, у сумі
1 800,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158,
одержувач: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
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 переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для
довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00
до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з
13.00 до 14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна. Адреса
електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.
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Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області від 19.04.2019 № 57-МП «Про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації та протоколу засідання аукціонної комісії від
19.04.2019 № 2».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000160-1.
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 – 979,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 489,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 489,65 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.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності окремого
майна – будівлі та споруди у складі: склад (літ. А-1);
склад (літ. А-1-1); техприміщення (літ. Б); прохідна (літ. В);
ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2;
вимощення асф./бет., І
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівлі та споруди у складі: склад (літ.
А-1); склад (літ. А-1-1); техприміщення (літ. Б); прохідна
(літ. В); ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2;
вимощення асф./бет., І.
Місцезнаходження об’єкта: 19500, Черкаська обл., м. Городище,
вул. Чехова, 6.
Відомості про об’єкт: склад (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля площею 638,5 м2, висота – 8,3 м, фундамент та перекриття – залізобетонні блоки, площа забудови – 703 м2, об’єм будівлі – 5835 м3.
Рік будівництва – 1970. Склад (літ. А-1-1) – одноповерхова цегляна
будівля площею 755,00 м2, висота – 8,3 м, фундамент та перекриття –
залізобетонні блоки, площа забудови – 817,0 м2, об’єм – 6 781,0 м3.
Рік будівництва – 1971. Загальний фізичний знос будівель – 41%. Потребують капітального ремонту.
Техприміщення (літ. Б) – одноповерхова цегляна будівля площею
147,8 м2, висота – 5,0 м, фундамент – залізобетонні блоки, площа забудови – 167,4 м2, об’єм будівлі – 837 м3. Рік будівництва – 1970. Загальний фізичний знос будівлі – 40%.
Прохідна (літ. В) площею 7,6 м2. Загальний фізичний стан будівлі
незадовільний. Рік будівництва – 1970. Фізичний знос 40-45 %.
Територія навколо об’єктів огороджена дерев’яним парканом № 2,
заїзд на територію через ворота дерев’яні № 1. Рік побудови – 1971.
Перед складами наявне асфальтобетонне вимощення. Під’їзні дороги
асфальтовані, є тротуари.
Об’єкт знаходиться в «червоній лінії» дороги.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.

Балансоутримувач: Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 23000072). Адреса
балансоутримувача: 18000, Черкаська обл., Черкаси, вул. Смілянська,
131/1, контактний телефон (0472) 63-89-03; адреса електронної пошти:
0472638903@ukr.net.
Контактні особи, які забезпечуватимуть потенційним покупцям
ознайомлення з об’єктом приватизації та його огляд: Мицук Тетяна
Миколаївна, завідувач сектору бухгалтерського обліку – головний
бухгалтер, тел. (0472) 63-39-44; Гринюк Андрій Дмитрович, головний
спеціаліст-юрисконсульт, тел. (0472) 55-20-30, електронна адреса:
0472638903@ukr.net.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 червня 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).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного 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.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 1 330 372,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 665 186,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 665 186,33 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами: 133 037,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 66 518,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 66 518,63 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати
станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцін-

ки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта
приватизації, крім єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета
акцій, частки, паю від 01.04.2019 № 03 в сумі 4 000,00 грн на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області).
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 переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, 37-2661. Час роботи Регіонального відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна. Адреса електронної пошти:
zozulja_71@spfu.gov.ua.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області від 19 квітня 2019 року № 58-МП «Про затвердження умов продажу об’єкта приватизації та протоколу засідання аукціонної комісії від
16.04.2019 № 2».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000042-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 13 303,73 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 651,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 651,86 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ 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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Державна казна- 38027888, Управління Державної казначейської служби України Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 38027888.1.УФНМЛШ116 23000, Вінницька обл., Барчейська служба у Барському районі Вінницької області, 23000, Вінницька обл., приміщення на 1-му поверсі будівлі
ський р-н, м. Бар, вул. Героїв
України
Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, тел. (04341)
(літ. А)
Майдану (колишня Пролетар2-40-46
ська), 20

59,1

267 058,00

2 роки 10 місяців

2 Міністерство
освіти і науки
України

34,9

292 986,00

2 роки 364 дні

5,0

51 685,00

2 роки 11 місяців

Розміщення снекового автомата
та автомата з приготування гарячих напоїв

41,8

71 987,00

2 роки 10 місяців

Обслуговування автомобілів

154,3

1 245 818,00

2 роки 364 дні

Розміщення: приватної лікарні ветеринарної
медицини (115,0 м2); аптеки ветеринарної
медицини (39,3 м2)

4,0

35 992,00

2 роки 364 дні

Надання послуг зі страхування

02070693, Вінницький національний технічний університет,
21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432)
56-08-48

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 02070693.1.НЖОПША030 21021, м. Вінниця, вул. Кеприміщення на 1-му поверсі гуртожитку
лецька, 98
№ 5 (літ. Г)

3 Національна по- 08571794, Вінницьке вище професійне училище Департаменту Нерухоме майно – частина нежитловоліція України
поліції охорони, 21020, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11, го вбудованого приміщення на 1-му потел. (0432) 66-20-80
версі навчального корпусу (літ. А)
4 Державна казна- 38027888, Управління Державної казначейської служби України Нерухоме майно – нежитлове примічейська служба у Барському районі Вінницької області, 23000, Вінницька обл., щення гаража бокс № 1 (літ. А)
України
Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, тел. (04341)
2-40-46
5 Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту
споживачів

08571794.1.ЧЕККШ174

21020, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11

38027888.1.УФНМЛШ118 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв
Майдану (колишня Пролетарська), 20

00692009, Вінницька регіональна державна лабораторія Дер- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані 00692009.1.ЦКШСНГ095 21036, м. Вінниця, вул. Максижавної служби України з питань безпечності харчових продуктів приміщення адміністративної будівлі з
мовича, 19
та захисту споживачів, 21036, м. Вінниця, вул. Максимовивіварієм (літ. Е)
ча, 19

6 Міністерство
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій об- Нерухоме майно – частина нежитлово- 40112249.1.ГЦЛОБШ001 21010, м. Вінниця, вул. Ботавнутрішніх справ ласті, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
го вбудованого приміщення вестибуля
нічна, 24
України
на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А) з прибудовами

Побутове обслуговування населення (ремонт
побутової техніки) – 23,3 м2; здійснення продажу промислових товарів – 35,8 м2
Розміщення перукарні

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, Регіональ
не відділення Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
і науки України
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел.: (0332) 24-10-07, 72-01-23

Частина навчально-бібліотечного
корпусу № 8

02125102.1.ЮДКДОС004 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а

4,0

27 103,00

2 роки 364 дні

Розміщення кавового апарата

2 Національна поліція 40108803, Управління поліції охорони у Волинській області, 43025, м. Луцьк,
України
вул. Богдана Хмельницького, 37, тел.: (0332) 72-53-45, 72-73-09

Частина адміністративного приміщення

40108803.1.ЖЖАИКУ847 43025, м. Луцьк, вул. Богдана
Хмельницького, 37

4,0

27 426,00

2 роки 364 дні

Розміщення кавового апарата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Регіональне відділення Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 18-19 (1246-1247)

8 травня 2019 року

8

відомості
приватизації

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)
02909938, Прокуратура Дніпропетровської облас
ті, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 38,
тел. (056) 718-86-10

Назва органу
управління

1 Генеральна прокуратура
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
02909938.12.НВГНФЮ064 Дніпропетровська обл.,
265,3;
340 353,00;
2 роки 11 місяців Розміщення органу місцевого самоврядування; інше
смт Межова, просп. Незалеж81,6
79 930,00
використання нерухомого майна
ності, 7/1

найменування

Нежитлові вбудовані приміщення (на 1-му та 2-му поверхах
2-поверхової нежитлової адміністративної будівлі); будівля гаража
2 Державне агентство водних 03366670, Павлоградське міжрайонне управлінЧастина басейну (берма)
01033817.59.АААБГБ053 Дніпропетровська обл., Дніресурсів
ня водного господарства, Дніпропетровська обл.,
провський р-н, с. Братське,
Павлоградський р-н, с. Вербки, вул. Харківська, 2а
НСП «Сура»
3 Державна казначейська
служба України

37004367, Державна казначейська служба України
у Покровському районі Дніпропетровської області,
Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Центральна, 30, тел. (05638) 2-75-38
4 Державне агентство рибно- 25592421, Державне підприємство «Укрриба»,
го господарства України
04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а

5 Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
6 Міністерство оборони
України

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

35123222, філія «Одеське управління військової
торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», 65058,
м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 759-20-92
7 Міністерство регіональ
02497789, ДП «Дніпропетровський державний проного розвитку, будівництва ектний інститут житлового і цивільного будівництва
та житлово-комунального «Дніпроцивільпроект», 49600, м. Дніпро, вул. Сігосподарства України
чеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12

Частина нежитлового вбудованого
приміщення (на 1-му та 2-му поверхах 2-поверхової будівлі)

37004367.1.АААДЕГ085

Насосна станція № 2; ставок № 9
виросний; ставок №10 нагульний;
ставок нагульний Світлогірський;
трансформатор н. ст. № 2; трансформатор ПМ 63-70 н. ст.№ 2;
шафа РПС н. ст.№ 2

25592421.37.ААЕЖАД982;
25592421.37.ААЕЖАД997;
25592421.37.ААЕЖАД988;
25592421.37.ААЕЖАЕ000;
25592421.37.ААЕЖАЕ008;
25592421.37.ААЕЖАЕ010;
25592421.37.ААЕЖАЕ014
Нежитлове вбудоване приміщення 05410777.1.ПШИЖЦК005

Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покровське, вул. Центральна, 30а
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, в межах земель Криничанської селищної ради, в межах
земель Світлогірської і Чернопромінської сільських рад
м. Дніпро, вул. Європейська, 15

Нежитлове вбудоване приміщен33689922.32.ААААЕЕ558 Дніпропетровська обл.,
ня; майданчик перед входом в
м. Кривий Ріг, мкр-н
будівлю
Всебратське-2, буд. 62
Нежитлове вбудоване приміщення 02497789.4.ДБЕЦРЕ591 м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3

23,65

11 172,00

2 роки 364 дні

22,94

69 428,00

2 роки 364 дні

–

4 770 341,00

2 роки 11 місяців

1282,04

10 841 768,00

10 років

131,8;
25,8

329 785,00

2 роки 364 дні

68,3;
6,0

783 048,00

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету
Розміщення фінансової установи (відділення банку)

З метою іншого використання державного майна
(для рибогосподарських потреб)

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
проектні, проектно-вишукувальні та проектноконструкторські роботи
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; складу
Розміщення: об’єкта поштового зв’язку на площі,
що використовується для надання послуг поштового
зв’язку; торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів

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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 01242892, ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж», 69037,
Нежитлові приміщення № 84, № 85
01242892.1. АААДДЛ872 м. Запоріжжя, вул. Неза44,7
185 015,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж тоі науки України
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України,43, тел. (061) 224-08-99 першого поверху будівлі (Літ. А-4, А’)
лежної України, 43
варів підакцизної групи, в закладі освіти
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
най
м
енування
місце
з
находження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Регіональне відділення Фонду по
41945180, Приватне підприємство «Лана – 18», 27000,
Будівля блоку насосно–
Кіровоградська обл., До120,02
68 430,00
2 роки 11 місяців Для риборозведення
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Українська, повітрянодувочної станції зі
бровеличківський р-н,
Кіровоградській областях
151/2, тел. (05253) 5-12-39
збірниками
с. Липняжка, Цукровий
завод
2 Національна поліція України
40109000, Управління поліції охорони в Кіровоградській
Вбудовані нежитлові приміщення
–
Кіровоградська обл.,
261,4;
993 400,00;
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень та гаража
області, 25009, м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1, на 2-му, 3-му та 4-му поверхах
м. Олександрія,
53,4
47 900,00
тел. (0522) 33-35-33
адміністративної будівлі та гараж
вул. 6 Грудня, 25
3 Керуючий санацією державного під- 04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького Нежитлові приміщення на 1-му
–
Кіровоградська обл.,
652,8
956 469,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації, діяльність
приємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», 28500, поверсі будівлі ресторанум. Долинська, вул. Нова,
якої спрямована на організацію та проведення
гірничо-збагачувального комбінату Кіровоградська обл., м. Долинська, проммайданчик ДП «Ди- універсаму
110
занять різними видами спорту, без провадження
окислених руд»
рекція КГЗКОР», тел. (05234) 4-25-64
підприємницької діяльності
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство енергети- 33504980, ВП «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля», 85323, Частина нежитлового вбудованого приміщення кори- 32087941.359. УЧЖШМЧ461 Донецька обл., м. Родинське,
2,0
8 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банки та вугільної промис- Донецька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 1, тел. (062354)дору 1-го поверху будівлі адміністративно-побутового
вул. Шахтарської Слави, № б/н
комата
ловості України
29-99
комбінату

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Донецькій
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

1 Державна служба
геології та надр
України

20579284, Пошуково-зйомочна експедиція № 60 КП «Кі- Нежитлове приміщення;
ровгеологія», 07404, Київська обл., м. Бровари, вул. Горь- прибудинкова територія
кого, 1, тел. (044) 536-13-17

2 Міністерство
внутрішніх справ
України

40112060, Регіональний сервісний центр МВС України в
Київській області, 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки,
26, тел. (044) 290-37-90

реєстровий номер майна

місцезнаходження

14308279.1205.
ЕАЛНСП363

Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1

Частина нежитлового приміщення тери- 40112060.1.ТЮЕРУЩ002 Київська обл., м. Бариторіального сервісного центру № 3241
шівка, вул. Польова, 3

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди

мета використання

637,0;
100,0

1 413 313,00

2 роки 11 місяців

Розміщення станції технічного обслуговування
автотранспорту

9,3

37 800,00

2 роки 11 місяців

Розміщення відділення банку (з правом здійснення обміну валют)

3 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
Приміщення № 15 на 1-му поверсі
структури України
08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, будівлі аеровокзалу термінала «А» (інв.
281-70-22
№ 7016)

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

353,7

9 062 491,00

2 роки 364 дні

Розміщення роздягалень, кімнати відпочинку та
виробничих приміщень

4 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
Частина приміщення № 78 на 3-му поструктури України
08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, версі пасажирського термінала «D» (інв.
281-70-22
№ 47578)

–

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

25,0

2 309 902,00

10 років

Розміщення фірмового магазину вітчизняного
промислового підприємства-товаровиробника
(без права продажу товарів підакцизної групи)

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 ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Державна служба
України з питань
геодезії, картографії та кадастру

39769942, Головне управління
Нежитлові приміщення на 4-му поверсі будівлі
Держгеокадастру у Львівській області, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. (0322) 35-13-00

2 Міністерство юстиції України

08680477, Державне підприємство «Підприємство державної
кримінально-виконавчої служби
України (48)», 79031, м. Львів,
вул. Хуторівка, 2

Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі (інв.
№ 10310083)

3 Міністерство осві- 00492990, Львівський національ- Частина нежитлового приміщення вестибуля гуртоти і науки України ний університет ветеринарної
житку № 4
медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького, 79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 50, тел. (032)
260-28-89

8 травня 2019 року

реєстровий номер майна

місцезнаходження

39769942.1.ОРЯБЦЦ006 Львівська обл., Перемишлянський р-н,
м. Перемишляни,
вул. Галицька, 5а
Інформація відсутня

–

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

16,9

116 500,00
станом на 28.02.2019

2 роки 364 дні

Проведення занять з навчання англійської мови (інше використання
нерухомого майна)

м. Львів, вул. Хуторівка, 2

79,2

334 242,00
станом на 31.12.2018

2 роки 364 дні

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
ремонт автомобілів

м.Львів,
вул. К. Левиць
кого, 67а

20,0

355570,00
станом на 28.02.2019

2 роки 364 дні

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів – 1,0 м2, торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи – 12,0 м2, ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів – 2,0 м2, торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, – 1,0 м2 (автомат для води), торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари, – 1,0 м2 (кавовий автомат), торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів,
що призначається для навчальних закладів, – 2,0 м2, термінала для
оплати – 1,0 м2

№ 18-19 (1246-1247)

9

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

4 Державне агент- 25592421, ДП «Укрриба», м. Київ, Гідротехнічні споруди ставу Міжгори,1: (водовипуск
ство рибного гос- вул.Тургенєвська, 82а, тел.(044) (бетонний з бетонною трубою) інв. №128, рибоуловподарства України 486-07-91
лювач (бетонний та ким’яний) інв. № 129, водовипуск
(металічний з металічною трубою), дамба (земельний
насип 2146 пог./м), водонапуск (металічна труба)

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

25592421.71.ААЕЖАЖ471; Львівська обл., Бро25592421.71.ААЕЖАЖ408; дівський р-н, в меж25592421.71.ААЕЖАЖ440 ах земель Батьківської с/р, за межами
с. Межигори

2 146
пог. м

195 100,00
станом на 31.01.2019

2 роки 11 місяців

мета використання
Ведення рибного господарства

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
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

Міністерство освіти 01275976, Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету
і науки України
будівництва і архітектури, м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 2, тел. (0512) 37-51-70

Нежитлове приміщення № 225 в-1 другого поверху навчального корпусу № 2

–

загальна
площа, м2

місцезнаходження
м. Миколаїв,
вул. 1-ша Слобідська, 2

вартість майна за не- максимально можзалежною оцінкою, грн ливий строк оренди

25,7

81 780,00

2 роки 364 дні

мета використання
Проведення навчальної діяльності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне
відділення Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням 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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

1 Міністерство освіти 01393094, Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, Нежитлове приміщення
і науки України
площа Слави, 4/2, м. Полтава, тел.: (0532) 51-30-20, 51-30-20

реєстровий номер майна
01393094.1.ЖГМЛГЯ001

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження
вул. Небесної Сотні,
110, м. Полтава

73,7

755 800,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Перукарня – 68,7 м2 (орендна ставка 5%); кабінет масажу – 5,0 м2 (орендна ставка 30 %)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Державне агентство лі- 00992875, Державне підприємство «Остківський лісгосп»,
Кафе-бар «Ялинка»
сових ресурсів України 34252, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. Незалежності, 2, тел. (03635) 2-39-94

00992875.7.АААДГА658 Рівненська обл., Рокитнівський р-н с. Остки, вул. Незалежності, 11

106,9

198 560,00

2 роки 11 місяців

2 Державне агентство лі- 00992823, ДП «Зарічненське лісове господарство», Рівненська Цех переробки десових ресурсів України обл., смт Зарічне, вул. Центральна, 78, тел. (03632) 3-00-687 ревини

00992823.1.ЧЯЖПКГ001 Рівненська обл., смт Зарічне, вул.Центральна, 78б

1 069,6

561 580,00

5 років

3 Державна служба Украї- 00703730, Дубровицька районна державна лікарня ветерини з питань безпечності нарної медицини, 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця,
харчових продуктів та вул. Шевченка, 156, тел. (258) 2-01-29
захисту споживачів

Нежитлове вбудоване 00703730.2.АААААГ719 Рівненська обл., м. Дуброприміщення одноповиця, вул. Шевченка, 156
верхової будівлі гаража

211,1

227 540,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складів

4 Міністерство оборони
України

Частина будівлі кафеїдальні

96,0

490 200,00

2 роки 6 місяців

Розміщення: 50,0 м2 – закладу ресторанного господарства
з постачання страв, приготовлених централізовано для
споживання в інших місцях; 46,0 м2 – пральні (побутове
обслуговування населення)

38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс»,
79059, м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. 253-24-63

33689922.15.АААААЖ684 Рівненська обл., м. Рівне,
вул.Дубенська, БОС 1/329

Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
групи
Створення комплексу поглибленої переробки деревини
(інше використання майна)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство аграрної політи- 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної
ки та продовольства України промисловості «Укрспирт», 07400, вул. Гагаріна, 16, м. Бровари,
Київська обл., тел. (044) 284-04-90

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування
«Крохмальний цех», відокремлений
від основного виробничого корпусу

загальна
площа, м2

місцезнаходження

37199618.23.РБИЮ- вул. Заводська, 1, с. Нагірянка
КО462
Чортківський р-н, Тернопільська обл.

вартість майна за незалеж- максимально можною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди

1 716,4

652 380,00

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення виробництва
кормів для тварин

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Регіональне відділення Фонду
по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство оборони
України

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61098, м. Харків, вул. Переможців, 6а,
тел. (050) 960-78-92

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі
їдальні, літ. «Б-1-2»

2 Міністерство інфраструктури України

38758018, філія «Харківського державного обласного навчально-курсового комбінату» УДП
«Укрінтеравтосервіс», 61105, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 29б, тел. (057) 252-91-22

Нежитлове приміщення – кімн. № 8 (згідно з
техпаспортом) на 1-му поверсі одноповерхової
нежитлової будівлі (приміщення під навчальні
класи), інв. № 006а, літ. «А-1»

–

Нежитлові приміщення напівпідвалу – кімн.
№ I – XVII – 268,9 м2 та 1-го поверху частина
кімн. № 1 – 80,3 м2, кімн. № 10, 11, 12 та частина кімн. № 2, 4 – 9 – 18,9 м2 (46,1 % – місця
загального користування) площею 124,7 м2 одноповерхової будівлі магазину, літ. «А-1»

3 Регіональне відділення Фон- Майно, яке не увійшло під час приватизації до
ду по Харківській області
статутного капіталу ЗАТ «Солоницівський комбінат меблевих деталей» (ліквідовано)

4 Регіональне відділення Фон- Майно, яке не увійшло до статутного капіталу ЗАТ Нежитлові приміщення 2-поверхової будівлі коду по Харківській області
«ТИТАН» (ліквідовано)
лишнього дитячого садка № 258, літ. «А-2»

місцезнаходження

33689922.37.ААААЕВ247 м. Харків,
вул. С. Тархова, 13

вартість майна
загальна
за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн

максимально можливий
строк оренди

мета використання

407,3

408 800,00

2 роки
11 місяців

Розміщення виробничого цеху

Харківська обл.,
Валківський р-н,
м. Валки, вул. Кузнечна, 2

38,5

115 800,00

1 рік

–

Харківська обл.,
Дергачівський р-н,
смт Солоницівка,
вул. Заводська, 1

393,6

1 110 200,00

15 років

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (лазня загального користування)

–

м. Харків. вул.
Тімірязєва, 32

957,4

776 600,00

20 років

Розміщення тимчасового або постійного перебування громадян
похилого віку та інвалідів

Розміщення учбового класу для здійснення освітньої діяльності
з підготовки водіїв транспортних засобів з таким режимом використання: вівторок з 16.00 до 18.00 та четвер з 16.00 до 18.00

5 Державне космічне агентство України

14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070,
м. Харків, вул. Рудика, 8, тел. (057) 707-01-72

м. Харків, вул. Рудика, 8

167,2

510 900,00

2 роки
11 місяців

Розміщення складу – 86,02 м2 та офіса – 81,18 м2

6 Міністерство освіти і науки
України

03450749, Харківський державний автомобільно- Нежитлові приміщення – кімн. № I –1,5 м2,
03450749.1.ФТЯДЮЛ004 м. Харків, вул. Кодорожній коледж, 61051, м. Харків, вул. Котель- № II – 1,7 м2, № 4 – 23,8 м2, № 5 – 58,2 м2,
тельниківська, 3
никівська, 3, тел. (057) 337-84-07
№ 7а – 10,9 м2 на 1-му поверсі одноповерхової
будівлі їдальні, інв. № 10310006, літ. «Б-1»

96,1

528 800,00

2 роки
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

132,4

997 700,00

5 років

Здійснення робіт із землеустрою та земельного кадастру, технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів нерухомого майна
(78,0 м2)(кімн. № 35, 36, 37, 38, 44, 45) та розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг із ксерокопіювання документів (54,4 м2) (кімн. № 39, 40, 41, 42, 43)

7 Міністерство регіонального 02497980, ДП «Український державний проектний
розвитку, будівництва та
інститут «Укрміськбудпроект», 61145, м. Харків,
житлово-комунального гос- вул. Космічна, 21а, тел. (057) 701-14-26
подарства України

Нежитлові приміщення – кімн. № 1 на 1-му
поверсі та кімн. № 1, 2, 3 та частково кімн.
№ 4 площею 33,29 м2 на 3-му поверсі 4 –
6-поверхової виробничої будівлі, інв. № 99006

Нежитлові приміщення – кімн. № 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 на 1-поверсі 12поверхової будівлі виробничого корпусу, літ.
«А-12»

МПВАДО009

–

м. Харків,
вул. Космічна,
21-а

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти і
науки України

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-44-24

Вбудоване нежитлове приміщення на 2-му поверсі будівлі їдальні

2 Державне агентство
водних ресурсів
України

01034707, Олешківське міжрайонне управління водного господарства, вул. Гвардійська, 190, м. Олешки, Херсонська обл., 75101,
тел. 4-58-14

Вбудоване приміщення в будівлі
ремонтно-механічної майстерні

реєстровий номер майна

місцезнаходження

00493020.4 БЕШСНП7879 73006, м. Херсон, вул. Комкова, 73б
10134707.4.АААБЖА922

Херсонська область, смт Білозерка, вул. Херсонська, 148

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

169,8

836 807,00

2 роки 11 місяців

Проведення тренувань з пауєрліфтінгу та
оздоровчих занять силового характеру

208,26

144 707,00

2 роки 11 місяців

Виготовлення підкормки для риб

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

№ 18-19 (1246-1247)

8 травня 2019 року

10

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Гідротехнічні споруди рибогос- 25592421.85.ААЕЖАЖ817 Хмельницька обл., Волочиський р-н, в межах
–
299 490,00
2 роки 11 місяців
подарської технологічної водоземель Війтовецької селищної об’єднаної терийми ставу «Куровечка»
торіальної громади, за межами с. Куровечка
Частина кімнати для приймання 39292197.5.ВГЮУЧЖ004 вул.Тернопільська, 13/3, м. Хмельницький
5,1
22 775,00
1 рік
їжі (кімната №12) на 1-му поверсі адміністративного будинку
26293548, Територіальне управління Державної судової ад- Будівля
26293548.1.ИЖБОБР027 вул. Грушевського, 53, м. Красилів, Хмель463,3
1 425 538,00
10 років
міністрації України в Хмельницькій області, вул. Соборна,
ницька обл.
75, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 65-82-97

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургерибного господар- нєвська, 82а, м. Київ, 04053, тел. (044) 486-07-91
ства України
2 Державна фіскаль- 38516786, Державна фіскальна служба України, площа
на служба України Львівська, 8, м. Київ-53, МСП 04655, тел. (044) 272-51-59

№
з/п

Назва органу
управління

3 Державна судова адміністрація
України

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення рибного господарства
Розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи
Розміщення Центру надання адміністративних послуг Красилівської
міської ради Хмельницької області

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 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 Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлинай
м
енування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна фіскаль- 39420084, Черкаська митниця ДФС, вул. О. Дашко- Окремо виділена частина нежитлових вбудованих
39292197.31.АА- вул. В. Чорновола, 4,
70,1
376 150,00
2 роки 364 дні Розміщення об’єкта торгівлі та інші види діяльності,
на служба України вича, 76, м. Черкаси, тел. (0472) 33-18-63
приміщень виробничо-господарського призначення
АЖГВ089
м. Сміла, Черкаська обл.
що можливо розмістити в офісних приміщеннях
2 Державна казна36772072, Управління Державної казначейської
Частина приміщення на 1-му поверсі адмінбудівлі 36772072.1.АААГБГ990 вул. Миру, 87, м. Горо45,73
131 260,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса, площа спільного користування
чейська служба
служби України у Городищенському районі Черкасьдище, Черкаська обл.
України
кої області, вул. Миру, 87, м. Городище, Черкаська
обл., тел. (04734) 2-08-85

№
з/п

Назва органу
управління

Заяви про оренду зазначенихоб’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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
08734606, ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх Приміщення 4-го 087344606.2.ЛРПМФВ001 м. Чернівці, вул. Героїв
11,6
110 804,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної
внутрішніх справ справ України по Чернівецькій області», 58013, м. Чернівці, вул. Героїв
поверху будівлі
Майдану, 228
станом на 28.02.2019
власності і провадить господарську діяльність з медичної практиУкраїни
Майдану, 228, тел. (03722) 4-76-24, факс 4-04-28
(літ. А)
ки (розміщення стоматологічного кабінету)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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 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)
02125668, Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя, 16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Графська, 2, тел.: (04631) 7-19-67, 2-53-09

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02125668.1.ВЖЦЦИУ013 Чернігівська обл., м. Ніжин,
74,8
300 960,00
2 роки 364 дні
64,1 км2 – торгівля книгами, газетами і журналами, виданими
площа Івана Франка, 2
українською мовою; 10,7 м2 – торгівля книгами, газетами і
журналами, виданими іноземними мовами
реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення на
1-му поверсі 4-поверхової
будівлі гуртожитку № 2

місцезнаходження

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

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

1 Міністерство культури України
2 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
3 Міністерство фінансів України

03922125, Національний музей народної архітектури та побуту України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 21, корпус 19, тел. (044) 526-25-27
16286441, ДП «Поліграфічний комбінат України по виготовленню
цінних паперів», 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, тел. (044)
481-03-08, факс (044) 483-18-00
32668385, ДП «Управління з експлуатації майнового комплексу»,
04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, тел./факс (044) 201-56-05

4 Міністерство освіти 02070921, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського,
і науки України
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82; тел./факс
(044) 204-97-88
5 Міністерство освіти 05536768, Київський професійний енергетичний ліцей, 04078, м. Київ,
і науки України
вул. Білицька, 38б, тел. (044) 430-93-76, факс (044) 430-93-76
6 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчені науки України
ка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 239-32-94
7 Державна фіскаль- 39292197, Державна фіскальна служба України, 04053, м. Київ, Львівна служба України ська площа, 8, тел. (044) 272-51-59, факс (044) 272-08-41
8 Державне агентство автомобільних
доріг України
9 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

03450778, ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені
М. П. Шульгіна», 03113, м. Київ, просп. Перемоги, 57, тел./факс (044)
456-34-15
00209740, Державна установа «Державний науково-дослідний і проетний інститут основної хімії», 61002, м. Харьків, вул. Мироносицька,
25, тел. (057) 700-01-23, факс (057) 700-48-25

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (хол на 6-му поверсі РВК)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му поверсі будівлі,
літера А)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (2-й поверх
адміністративно-господарського
корпусу № 33)
Нерухоме майно – нежитлові
приміщення на 1-му поверсі літ.
«А» будівлі
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення в будівлі
корпусу фізичного факультету
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 5-му поверсі адміністративного будинку
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 8-му та 9-му поверхах,
гаражні бокси
Нерухоме майно – нежитлова
двоповерхова з підвалом будівля
(приміщення громадського (виробничого) будинку літ. «А»)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
03922125.1. ЮЖВЦСД 03026, м. Київ, с. Пи6,25
93 700,00
2 роки 11 місяців
2894
рогів (споруда № 12)
станом на 28.02.2019
–
03057, м. Київ,
38,2
638 200,00
2 роки 11 місяців
вул. Дегтярівська,
станом на 28.02.2019
38-44
32668385.1. АААДЕВ367 04071, м. Київ,
42,6
1 063 700,00
2 роки 11 місяців
вул. Межигірська, 11
станом на 28.02.2019

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

–

м. Київ, вул. Борщагівська, 146а

136,1

2 819 890,00
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців

Надання медичних послуг студентам та співробітникам

–

02094, м. Київ,
вул. Гната Хоткевича, 20а
03115, м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 4

617,1

8 434 600,00
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців

10,0

200 900,00
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців

39292197.1.ЧЧВРКД036 04053, м. Київ, Львівська площа, 8

17,2

473 650,00
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців

1 029,5

12 450 600,00
станом на 31.03.2019

7 років

Розміщення фірмового магазину вітчизняного промислового підприємства-товаровиробника, крім
тих, що виробляють товари підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для закладів освіти
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня)
Розміщення: складів на площі 937,6 м2; стоянок
для автомобілів на площі 91,9 м2

674,2

8 130 300,00
станом на 31.03.2019

5 років

–

03450778.4.ЦОРТЛА003;
03450778.4.ЦОРТЛА004;
03450778.4.ЦОРТЛА005
–

03187, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 3 (в літ. А)
02094, м. Київ,
вул. Мініна, 12

Розміщення ветеринарної клініки

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення конкурсу на право оренди державного майна
Адреса об’єкта
оренди
м. Дніпро,
вул. Центральна, 6

Об’єкт оренди, площа (м2)
Нежитлові вбудовані приміщення площею 172,4 м2

Стартова орендна плата без ПДВ
за грудень 2018 року
13 844,83 грн за умови використання:
розміщення кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Основні умови конкурсу з урахуванням пропозицій органу,
уповноваженого управляти державним майном, – Фонду державного майна України:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних
плат – 83 068,98 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перерахований на р/р 37316080055549, Державна казначейська служба
України, м. Київ ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, ЄДРПОУ 42767945, призначення
платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди
м. Дніпро, вул. Центральна, 6».
3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за

8 травня 2019 року

базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 13 844,83 грн, орендна ставка 8 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку, при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься
щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно з КВЕД до заявленої мети використання.
5. Строк дії договору оренди – 5 років. Подальше продовження
строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження
з органом управління.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у розмірі
подвійної місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий
рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації переможця
конкурсу у податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку
дії договору майно було застрахованим.
11. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна.
12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення
договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення
звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення
оцінки майна № 12/7-021 ОР від 06.02.2019 (із наданням підтвердних

документів), у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення об’єкта
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати
збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта
з вини орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар:
користується майном не за призначенням; передає орендоване
нерухоме майно (його частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого
за договором майна;
не переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики
розрахунку орендної плати за держане майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№ 786, яка передбачає збільшення орендної плати; навмисно або з
необережності погіршує стан орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну плату, або заборгованість за договором
становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування
орендованого майна; не виконує зобов’язання щодо внесення завдатку;
перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача
здійснювати перевірку стану орендованого майна.
15. 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.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний орендарем та погоджений
балансоутримувачем проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок
не повертається.
17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
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відомості
приватизації

та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906, зі змінами.
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 з кроком 3 000,00 грн від початкової плати торгів.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 15.00
на 10-й календарний день після опублікування цієї інформації у
газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня о 15.00.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій
здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації»,
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів не більш як
три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають на відкритому засіданні конкурсної комісії, в запечатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо орендної плати.
Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може
бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про проведення конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна,
6. За додатковою інформацією звертатися до відділу орендних відносин управління орендних відносин та оціночної діяльності за тел. (056)
744-34-54 (53, 52).

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Регіо
нальне відділення Фонду по Закарпатській області, 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: будинок-плотина (літ.
Г) площею 44,23 м2 та форелеінкубатор (літ. Д) площею 243,55 м2
за адресою: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Синевир, вул. Без
назви, 1642.
Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир».
Орган управління майном – Міністерство екології та природних
ресурсів України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – березень 2019 року, що становить
815,45 грн (без ПДВ);
у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції з урахуванням чинного законодавства;
сплата гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних
плат – 4 892,70 грн (без ПДВ). Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області, код ЄДРПОУ 22111310, р/р
37316006018418, МФО 820172, банк ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 44,23 м2 та 243,55 м2»;
використання орендованого майна відповідно до мети використання: розміщення рибного господарства;
термін дії договору оренди – 10 років;
компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 5 робочих днів після
дати укладення договору оренди;
переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди;
протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток
у розмірі місячної орендної плати;
своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату – щомісяця
не пізніше до 15 числа місяця, наступного за звітним;
продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством;
протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати майно 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;
право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди;
своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;
здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансо
утримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю, або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги;
нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно
із законодавством;
приватизація орендованого майна та передача його в суборенду
забороняється;
заборона на проведення в орендованих нежитлових будівлях будьякої діяльності орендаря, яка може негативно впливати на стан об’єкта
оренди або на роботу балансоутримувача.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786.
У разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом десяти календарних днів з
дня затвердження списку учасників.
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:
у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого
засідання конкурсної комісії;
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання;
у разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди.
У конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
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умов конкурсу. Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.1995 № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 14.00 на
11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні Фонду
по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний телефон 61-21-50.
У разі, якщо вказаний строк припадає на вихідний або святковий
день, то конкурс буде проведено на наступний робочий день о 14.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; 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; інформацію
про відсутність застосування санкцій відповідно до законодавства (у
довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; 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, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
об’єкта оренди.
Кінцевий строк приймання пропозицій та документів від претендентів на участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення
конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про проведення конкурсу на право укладення договору оренди
державного майна
Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Морський
торговельний порт «Чорноморськ», орган управління – Міністерство
інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху адміністративно-побутової будівлі (інв. № 12705, реєстровий
№ 01125672.2.РАЯИЮК1244) загальною площею 142,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ,
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4/2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 905 693,00 (один
мільйон дев’ятсот п’ять тисяч шістсот дев’яносто три) гривні 00 коп
(без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – березень
2019 р. становить 28 986,88 грн (двадцять вісім тисяч дев’ятсот
вісімдесят шість грн 88 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 магазину безмитної торгівлі (розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів); строк оренди – 5
(п’ять) років; стартова орендна плата за базовий місяць оренди – березень 2019 р. становить 28 986,88 грн (двадцять вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят шість грн 88 коп.) (без урахування ПДВ); розмір орендної плати за
перший місяць оренди відповідно до п. 12 Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р.
№ 786 визначається шляхом коригування розміру орендної плати за
базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного
за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди; сплата
гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат,
(базовий місяць – березень 2019 р.) – 173 921,28 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 142,00 м2»; конкурс проводиться з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру
орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової
орендної плати; забезпечення переможцем конкурсу створення 7 робочих місць; здійснення (внесення та освоєння) переможцем конкурсу інвестицій в об’єкт оренди у розмірі, не меншому ніж 1 млн грн, з наданням
протягом місяця після укладення договору оренди плану-графіка щодо
терміну та обсягу їх внесення; своєчасне і в повному обсязі внесення
орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу
інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та
балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в
порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
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 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 укладання договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з
вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
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 інформації про
конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
претендентом 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 інформації 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, 11-й поверх, кімн. № 1113 щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та
передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають 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 у конкурсі претенденти або уповноважені особи
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної
плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00
у Регіональному відділенні Фонду по Одеській області за адресою:
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні
Фонду по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про проведення конкурсів на право оренди державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно – частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 2-му поверсі 14-поверхової
будівлі учбового корпусу, інв. № 10300002, літ. за техпаспортом
«А-14», площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового
приміщення на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за техпаспортом «Б-5», площею 2,16 м2;
частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення, розташована
на сходах між третім та четвертим поверхами 5-поверхової будівлі
учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за техпаспортом «Б-5»,
площею 2,16 м2, зальною площею 6,48 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 333, що перебувають на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 14.12.2018, становить 25 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 1933,80 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без урахування ПДВ
становить 322,30 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення трьох об’єктів
інформаційних носіїв (розміром 1,2 м2 х 1,8 м2).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати
за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж
його 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 майно було застрахованим, і надати
орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування
(договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. 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.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний
внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відпо-
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відно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від
15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш
ніж 15 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30 на
10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в
газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина горища площею 5,0 м 2 та частина стіни фронтону будівлі, що розташована на горищі 5-поверхової адміністративноучбової будівлі, площею 10,0 м2, інв. № 101310318, реєстровий
№ 38855349.3.ХФРЦЧА017, літ. «А-5», загальною площею 15,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебувають на балансі
Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 19.02.2019, становить 75 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 6881,28 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – березень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 1146,88 грн, при орендній ставці 18 %, виходячи з
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних пристроїв.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати
за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж
його 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 майно було застрахованим, і надати
орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування
(договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень)
про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати за шість місяців.
13. 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.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний
внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від
15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш
ніж 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: освітлювальна опора, інв.
№ 10310090, за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 2, що перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 07.02.2019, становить 5400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести
стартових орендних плат – 492,84 грн (без ПДВ) або надати банківську
гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня)
до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за
базовий місяць оренди – березень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 82,14 грн, при орендній ставці 18 %, виходячи з
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
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3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення обладнання
базової станції мобільного зв’язку.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати
за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних
дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних
доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладання договору
оренди плати за шість місяців.
13. 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.
14. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний
внесок не повертається.
15. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від
15.02.13 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком не менш
ніж 20 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам конкурсу,
зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з учасником та із зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в
якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну
пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за
місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ оренди)
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області про оголошення конкурсу
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта: постовий будинок площею 144,7 м2.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, смт Любеч,
вул. Замкова, 40а.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Балансоутримувач: Державне підприємство водних шляхів «Укр
водшлях».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30.11.2018, становить 99 061,58 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються:
особи, щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосу-

вання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від
15.05.2017 №133/2017;
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. Мета використання об’єкта оренди – для розміщення складів.
3. Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно
до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786,
з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної
ставки: 15% – для розміщення складів, за базовий місяць – березень
2019 р. становить 1296,47 грн (без ПДВ).
4. Внесення гарантійного внеску, який становить шість стартових
орендних плат –7 778,82 грн (сім тисяч сімсот сімдесят вісім гривень
82 коп.), який має бути перерахований на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області:
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Чернігівській області, код ЄДРПОУ 14243893, р/р № 37319026013304,
банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172, призначення платежу: «Гарантійний внесок (назва претендента) за участь у конкурсі на право оренди».
5. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди.
6. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з
моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати
за останній місяць оренди.
8. Орендар зобов’язується своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна.
9. Протягом 10 днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про
вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному
законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії
договору страхування орендованого майна (страхового поліса) разом
з документами, що підтверджують сплату страхового внеску, постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
10. Своєчасно і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
11. 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.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується у співвідношенні 50 % – до державного бюджету,
50 % – на рахунок балансоутримувача відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 (з доповненнями до неї) протягом 10
(десяти) робочих днів від дати укладення договору оренди.
13. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від
14.02.2019 № 02-32-09/14, в розмірі 4100,00 грн у 15-денний термін
після укладення договору оренди.
14. Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
15. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа протягом
5 робочих днів після отримання проекту договору оренди зобов’язаний
повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку,
конкурсною комісією буде визначений новий переможець конкурсу
відповідно до пп. 32-34. Порядку.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі
змінами). Основним критерієм визначення переможця є найбільший
розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу
він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництвафізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Регіональному відділенні Фонду державного майна
України по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 413.
У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за
собою право змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені додатково після затвердження списку учасників
конкурсу тими засобами зв’язку, які вкажуть у своїх заявах.
Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів
на участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента, об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансо
утримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому
опублікована інформація про об’єкт оренди. Документи, що подаються
для участі в конкурсі, мають бути належним чином оформлені. Помарки
і виправлення в них не допускаються.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до
17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях – до 16.00 (крім вихідних), Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області.
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м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про проведення
конкурсів з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 41,9 м2
за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1 (на 1-му поверсі корпусу
№ 6), що перебуває на балансі ДП «Національний центр Олександра
Довженка».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
31.01.2019 становить 793 590,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
культури України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 4 023,68 грн; мета використання:
розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
(орендна ставка 6 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 24 142,08 грн
без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок
або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна» (із змінами) (далі – Порядок). Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву;
рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825;
банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для
участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – нежитлові приміщення загальною площею 41,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1 (на 1-му поверсі корпусу № 6), що перебуває на балансі ДП
«Національний центр Олександра Довженка»; найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди: 5 років; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди
витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку
(за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і
на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору
оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається,
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для
їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у
пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у
разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні
70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу. Тимчасово
до 31 грудня 2019 року орендна плата у повному обсязі спрямовується
на виконання статутних завдань балансоутримувача; 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; наявність в пакеті документів, поданих претендентами на конкурс, свідчення ознайомлення зі «Стратегією реформування та розвитку
Національного центру Олександра Довженка на 2016-2019 рр.», у вигляді
документа «Стратегія» з сайта: www.dovzhenkocentre.org в роздрукованому вигляді з підписом уповноваженої особи заявника.
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 14.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімната № 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 335,2 м2 за
адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 1 (на 8-му поверсі корпусу № 6),
що перебувають на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
31.01.2019 становить 5 034 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
культури України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 37 747,19 грн; мета використання:
розміщення комп’ютерного клубу на площі 240,8 м2 (орендна ставка
10 %); розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, на площі 94,4 (орендна ставка 6 %); сплата гарантійного внеску
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
226 483,14 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений
шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс
рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою
КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (із змінами) (далі – Порядок).
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву;
рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825;
банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу)
для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого майна –
нежитлові приміщення загальною площею 335,2 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Васильківська, 1 (на 8-му поверсі корпусу № 6), що перебувають
на балансі ДП «Національний центр Олександра Довженка»; найбільший
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запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди:
5 років; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %)
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та
орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений
гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення
переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного
бюджету та 30 % балансоутримувачу. Тимчасово до 31 грудня 2019 року
орендна плата у повному обсязі спрямовується на виконання статутних
завдань балансоутримувача; 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; наявність в пакеті документів, поданих претендентами на конкурс, свідчення
ознайомлення зі «Стратегією реформування та розвитку Національного
центру Олександра Довженка на 2016-2019 рр.», у вигляді документа
«Стратегія» з сайта: www.dovzhenkocentre.org в роздрукованому вигляді
з підписом уповноваженої особи заявника; гарантувати облаштування
огорожі (за погодженим з балансоутримувачем проектом) на площі, безпосередньо прилеглій до орендованого майна, з метою забезпечення
дотримання норм техніки безпеки та безпеки життєдіяльності впродовж
6 місяців з моменту підписання 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.
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 15.00 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу
(крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку
з ним; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за
підписом керівника); документи, які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до
органів Державної фіскальної служби України; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням подання
до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 2 робочих дні
до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107)
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті з написом
«На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів
оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по м. Києву
або за тел. (044) 281-00-22.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про підсумки конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на
право укладення договору оренди державного нерухомого
майна, що відбувся 22.04.2019
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна – нежитлових приміщень в будівлі складу літ. «В-1» площею 686,2 м2
та в будівлі виробничого корпусу літ. «Б-3» площею 2190,5 м2, загальною
площею 2876,7 м2 за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 38, що перебувають на балансі ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство Міністерства
оборони України «Армія України», конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем Шереметою Святославом Романовичем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсів на право оренди
державного майна, що відбулися 18.04.2019
1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо
укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області договору оренди державного майна: нежитлові приміщення – коридор № 8-1
площею 3,10 м2, кабінет № 8-9 площею 13,7 м2, кабінет № 8-10 площею

10,9 м2 на 4-му поверсі 4-поверхової прибудови триповерхового будинку з

триповерховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими
прибудовами Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних
захворювань ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. № 10310001, реєстровий № 01896866.2.НЧИЮЦЛ2871, пам’ятка архітектури, загальною
площею 27,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають
на балансі Харківського національного медичного університету, з єдиним
претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають
оголошеним умовам його проведення, – ПП МЛ «АНАЛІТИКА».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській області
договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина
холу № 2 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку, літ. за техпаспортом «А-9», інв. № 10300005, реєстровий № 01566330.1.ЦЧБЧРО005,
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська,
50б, що перебуває на балансі Харківського державного університету
харчування та торгівлі, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ФОП Калустовим Г. Г.
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській
області договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина холу № 56 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку, літ. за техпаспортом «А-5», інв. № 10300001, реєстровий
№ 01566330.1.ЦЧБЧРО004, загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Целіноградська, 28, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають
оголошеним умовам його проведення, – ФОП Калустовим Г. Г.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу
на право оренди державного майна
За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати
конкурс на право оренди державного майна – нежитлового вбудованого
приміщення спортивної зали площею 1044 м2 та роздягальні площею
43 м2 на першому поверсі будівлі корпусу механізації гідромеліоративного факультету (спортивний комплекс), що перебувають на балансі
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, таким, що не відбувся.

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 – КЕВ м. Чернівці (код ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина даху
будівлі (літ. М) котельні (інв. № 89) площею 2,0 м2 та частина труби котельні (інв. № 89) площею 2,0 м2 військового містечка № 1
за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 41б.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 313326,00 грн (триста тринадцять тисяч триста двадцять шість
гривень 00 коп.) без ПДВ.
Стартовий розмір плати за оренду державного (військового) майна за базовий місяць (лютий 2019 року) при використанні
об’єкта з метою розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги
доступу до Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства і становить 4723,39 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної
плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним).
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 балансоутримувача
та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо
інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення строку
дії договору. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться нова оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно
в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями.
9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб.
10. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати в
орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих днів з моменту
оголошення результатів конкурсу.
13. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
14. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший
(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’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу запропонував
найбільший розмір орендної плати в порівнянні із стартовим, та не
нижчий ніж на аналогічних об’єктах інших форм власності.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску, який становить шість стартових орендних плат. Гарантійний
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на такі
реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці, код ЄДРПОУ
08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, р/р 35223240005673;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
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документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу про те,
що відносно нього не порушено справу про банкрутство;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу, найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком печатки
(за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002,
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 3.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 11.
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 КЕВ м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Вінниця про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Вінниця, адреса: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення № 115 площею 117,0 м2 будівлі № 21 та технічний майданчик площею 126,0 м2 у військовому містечку № 10 за
адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, що перебувають на
балансі КЕВ м. Вінниця.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – лютий
2019 року становить: частина нежитлового приміщення № 115
площею 117,0 м2 будівлі № 21 – 9234,83 грн (без ПДВ); технічний майданчик площею 126,0 м2 у військовому містечку № 10 –
3941,43 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна:
розміщення теплогенеруючої установки; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання
ремонту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація
витрат за виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів
обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна орендна плата. Будівництво на орендованому технічному майданчику
капітальних будівель та споруд заборонено законодавством.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України 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 державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000
№ 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов
конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток,
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено у КЕВ м. Вінниця через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» за адресою: 21007, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Телефон для довідок: тел./факс (0432) 27-83-98.
IНФОРМАЦIЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна

 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі інв.
№ 5 (казарма) площею 1,0 м2 військового містечка № 2.
Будівля побудована в 1935 році. Стан приміщень – задовільний.

Місцезнаходження 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 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
лютий 2019 року) при рекомендованому використанні об’єкта з метою розміщення кавого апарата (розміщення торговельних автоматів,
що відпускають продовольчі товари, – орендна ставка 9 %) становить
44,93 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу для об’єкта:
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 о 9.00 по завершенні 20 календарних
днів після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» в КЕВ м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Чернишова, 8.
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
державного майна України 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 державного майна України та Міністерства оборони України
від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо
виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної
плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок (0362) 63–00–57, електронн а адреса:
sekretarkev@i.ua.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 2-4 будівлі № 2 загальною площею 18,5 м2 військового
містечка № 105 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 333,62 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна
під розміщення буфету (їдальні), що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в
розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 6 (7) загальною площею 416,6 м2 військового містечка № 166 за адресою: м. Харків, вул. Григорівське шосе, 54.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 20 176,54 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна
з метою проведення занять з таеквон-до; компенсація орендодавцю по-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – комплекс реабілітації, оздоровлення та відпочинку, розташований за адресою: 08454, Київська обл., Переяслав-Хмельницький
р-н, с. Циблі, урочище «Козинські горби», що обліковується на балансі
державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 24584661).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 08454, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі,
урочище «Козинські горби»; тел.: (044) 201-09-88, (044) 277-78-83.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта незавершеного будівництва шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018, тис. грн: 8 864,782.
Розмір земельної ділянки, усього: 9,9498 га.
Місце розташування земельної ділянки: Київська обл., ПереяславХмельницький р-н, с/р Циблі.
Цільове призначення земельної ділянки: землі рекреаційного призначення для будівництва бази відпочинку.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
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, за-

8 травня 2019 року

реєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з
урахуванням умов цієї інформації.
Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна
України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки
менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,
1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких,
що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну
цінність»); ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності» (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років:
за напрямом І «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями
в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2.
«Оцінка машин і обладнання», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

датку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в
рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
Остерської квартирно-експлуатаційної частини
району про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська квартирно-експлуатаційна частина району, адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 53 (солдатська чайна) загальною площею 70,0 м2,
що перебувають на балансі Остерської КЕЧ, за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, військове містечко № 1,
будівля № 53.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 551,07 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна: для розміщення перукарні – 29,5 м2, для розміщення буфету,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військовій частині – 35,5 м2, для розміщення магазину з продажу непродовольчої
групи товарів – 5,0 м2; компенсація орендодавцю податку на землю
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого
майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаціями протягом місяця після підписання договору оренди;
внесення завдатку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: тел./факс (04646) 4-62-53, 4-62-16.
ІНФОРМАЦІЯ
Навчального центру Національної гвардії України (військова
частина 3007) про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007),
м. Золочів Львівської області, вул. Січових Стрільців, 2 , тел.: (03265)
4-24-88, 4-30-89, 7-10-89.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля корівника, літера «Н», за генпланом № 49, загальною площею 93,1 м2, що знаходиться за адресою: Львівська обл.,м. Золочів, вул. Вороняцька, 29,
військове містечко № 26 (склади ПММ).
Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою майна
становить 53 600,00 грн.
Розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди
(січень 2019 р.), визначений згідно з чинним законодавством та
погоджений Регіональним відділенням Фонду по Львівській області,
становить 669,13 грн на місяць без індексу інфляції та ПДВ.
Основні вимоги щодо умов експлуатації та використання
об’єкта оренди:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних
коштів орендаря; підтримання належних умов експлуатації та технічного
стану; сплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві
податку на землю, відведену під об’єкти оренди; використання будівель за
цільовим призначенням: під приміщення для утримання тварин сільськогосподарського призначення (інше використання); страхування об’єкта
оренди на суму, не меншу ніж за експертною оцінкою майна; дотримання
вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних норм.
Заява на участь у конкурсі приймається протягом місяця від моменту опублікування інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає лист-заяву та конкурсні пропозиції, що містять:
назву і місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ або витяг
з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут (за наявності) і таке інше (копії засвідчуються нотаріусом);
відомості про фінансовий стан учасника конкурсу; запропонований
претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо
подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції подаються в
окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: 80700, Львівська обл., м. Золочів,
вул. Січових Стрільців, 2.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна
отримати у Навчальному центрі НГУ (військовій частині 3007) за тел.:
(03265) 4-24-88, 4-30-89.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)».
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, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного
будівництва; споруди; єдиний майновий комплекс готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 70 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 16 травня 2019 року.
На конверті потрібно 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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 22 травня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).
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ВІнницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тульчинське виробниче
підприємство по племінній справі в тваринництві» (код за ЄДРПОУ
00692239), розташований за адресою: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 24 од. будівель та споруд;
транспортні засоби: 6 автомобілів, 1 трактор; обладнання, інвентар,
сировина, продукція, права. ЄМК розташований на земельній ділянці
площею 112,2913 га. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства – 277344,05 грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.12.2018: 217940,20 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ЄМК у повному складі активів і
зобов’язань.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
10,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення). Послідовність визначення переможця конкурсу по вищезазначеному об’єкту
буде визначатися як для об’єктів оцінки другого рівня складності.
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 до Положення); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
16.05.2019 (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 22.05.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (част.
№ 1 (3,0 м2), част. № 2 (20,0 м2) загальною площею 23,0 м2 у прим.
№ 2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі (літ. № 1), що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20 (колишня Леніна, 1).
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гальчук О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 частини приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 01.03.2019: відновна – 2058,44 грн; залишкова – 702,19 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 19,0 м2 окремо розташованого одноповерхового будинку
побуту, що не увійшло під час приватизації до статутного капіталу ВАТ
«Махаринецький цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Махаринці, вул. Центральна (колишня Леніна), б/н.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Зацерковний П. П.
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 23.12.2005: відновна – 1703,00 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:
2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 104 – № 105 загальною площею 29,9 м2 на 1-му поверсі
3-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебувають на
балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного
транспортного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
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Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Лисько І. С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.04.2019: відновна – 9930,00 грн; залишкова –
2272,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького окружного адміністративного суду.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Брацлавська (колишня Островського), 14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (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 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 01.04.2019: відновна – 1698,64 грн; залишкова – 1067,92 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): 31.05.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення одноповерхової адміністративної будівлі, у т. ч. на 1-му поверсі –
224,12 м2 та у підвалі – 102,4 м2; одноповерхова будівля гаража –
140,41 м2; одноповерхова будівля віварію – 83,08 м2; одноповерхова будівля сараю – 60,5 м2, що перебувають на балансі Хмільницької
міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22300, Вінницька обл., Літинський
р-н, смт Літин, вул. Сосонське шосе, 18.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій
області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ПП «Біофарм».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 28 приміщень, 3 будівлі.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 21.11.2018: залишкова – 0,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель,
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
4,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 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 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
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 через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м2 за
адресою: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Луцька,
80в, що обліковується на балансі ВП «Геологорозвідувальна експедиція
«ДП «Львіввугілля».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський,
вул. Луцька, 80в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
до 800 м2 – виробничо-складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ПП «ВЕА».
 2. Найменування об’єкта оцінки: баня санпропускник котельня
площею 136,2 м2 за адресою: 44700, Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в, що обліковується на балансі ВП «Геологорозвідувальна експедиція «ДП «Львіввугілля».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-Волинський,
вул. Луцька, 80в.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
до 800 м2 – виробничо-складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ПП «ВЕА».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина головного корпусу
«А-4» площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75, що обліковується на балансі Луцького національного
технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 15,46 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська,75.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів,
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Шолков М. В.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного
корпусу (частина будівлі підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б- 3) площею
5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
що обліковується на балансі Луцького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 15,46 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська,75.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів,
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Шолков М. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина їдальні площею
223,9 м2 за адресою: 44021, Волинська обл., Шацький р-н, с. Світязь,
урочище Гушово, 25, що обліковується на балансі Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44021, Волинська обл., Шацький
р-н, с. Світязь, урочище Гушово, 25.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Фіщук І. С.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення Фонду по
Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
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
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента перебувають за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
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Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Волинській області
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найм енування об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 120,4 м2 за адресою: 44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35, що обліковується на
балансі Володимир-Волинського управління Державної казначейської
служби України Волинської області.
Місцез находження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл.,
м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1594 м2 (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 35.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення.
Правовий режим земельної ділянки: на право постійного користування земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Охримчук К. Г.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (агрохімлабораторія, корпус № 1) площею 17,03 м2 за
адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, що обліковується на балансі Волинської філії Державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Глушець, 49.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2341 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Глушець.
Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування адміністративних та господарських споруд.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення,
частини будівель.
Особа – платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «ПММ».
 3. Найменування об’єкта оцінки: будинок щитовидний № 503 загальною площею 25,6 м2 та будинок щитовидний № 504 загальною
площею 25,6 м2 за адресою: Волинська обл., Турійський р-н, с. Озеряни, що обліковується на балансі Державного підприємства «Волинське
обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній
справі у тваринництві».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Турійський р-н,
с. Озеряни.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,15 га (пропорційний площі будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території).
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва оздоровчої бази.
Правовий режим земельної ділянки: право користування землею.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окрема будівля до 200 м2 – нерухомість санітарно-курортного призначення
Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «ДЕКСТОН Р».
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення Фонду по
Волинській області у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
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
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-
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ного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий
день.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.
807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Волинській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: будинок для сушки одягу (Л-1)
площею 44,6 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, що обліковується на балансі Державної установи «Луцький слідчий ізолятор».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Нестора Бурчака,3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,0684 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування слідчого ізолятора.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,76 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля
площею до 300 м2 – складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
 2. Найменування об’єкта оцінки: асфальтне покриття площею
45,0 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора
Бурчака,3, що обліковується на балансі Державної установи «Луцький
слідчий ізолятор».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Нестора Бурчака, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,0684 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території).
Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Нестора
Бурчака,3.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування слідчого ізолятора.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування
земельною ділянкою.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на
30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,56 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – майданчики.
Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «ГГЕ УА ЗАХІД».
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення Фонду по
Волинській області у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
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
у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому
конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів
є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються;
3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча
група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним робочий
день.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб.
807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,23 м2 (у т. ч. 2,43 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «АГРОВЕКТОР ПЛЮС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,3 м2 (у т. ч. 6,27 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Титова, 29.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Термінал Фарм».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Михайлова О. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 18,4 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Туканова Л. С.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,5 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Михайлова О. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх дорослої
поліклініки на 850 відвідувачів (літ. І-7, І1-3) нежитлове приміщення № 1-43 загальною площею 27,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний заклад «Спеціалізована меди
ко-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України.
Платник: ТОВ «БРАЙТ И КО».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,64 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 131, № 132
загальною площею 32,3 м2 першого поверху будівлі (літ. В, В’в),
реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК036.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Володимира
Хавкіна/Пушкіна, 3/2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Бердянський державний педагогічний університет.
Платник: ФОП Фролова Ольга Василівна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
холу № 107 загальною площею 2,0 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі (літ. Ааа1), реєстровий номер
38727770.1.АААИБЕ743.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. М. Горького, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Платник: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний
банк України».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (частина приміщення № 6 – площею 88,1 м2, приміщення № 10, № 11, № 12,
№ 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 21, № 22, № 26, № 27,
№ 28 площею 137,4 м2, частина приміщення № 29 площею 7,6 м2)
загальною площею 233,1 м2, вбудовані в будівлю (літ. Б-1/3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, буд. 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище».
Платник: ФОП Маньковський Павло Едуардович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення площею 1,0 м2 вестибуля № 31 першого поверху будівлі учбово-лабораторного корпусу (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізька державна інженерна академія.
Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 27,8 м 2
об’єкта «Учбово-тренувальний центр. Корпус «Г» (літ. 9С, інв.
№ 688/1/689).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Промислова, 133.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП
«НАЕК «Енергоатом».
Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах (частина даху).
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 73, а саме: приміщення № 73-24 та № 73-25 телецентру, інв.
№ 5768/2/690, загальною площею 14,0 м2 технічного поверху
житлового будинку (літ. А-14).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, 46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП
«НАЕК «Енергоатом».
Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 1
площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ.
А-2, А1-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 19а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький науково-дослідний експертно-кри
міналістичний центр МВС України.
Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 73, а саме: приміщення № 73 – 48 та № 73 – 49 телецентру, інв.
№ 5768/3/691, загальною площею 14,2 м2 технічного поверху житлового будинку (літ. А-14).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
просп. Будівельників, 46.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП
«НАЕК «Енергоатом».
Платник: ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 (у складі частин приміщень з № 1 до № 9 включно) загальною площею
337,2 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-11).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій
області.
Платник: ФОП Воротниченко Андрій Олександрович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 27 загальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративнопобутового корпусу, інв. № 0017.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Запорізький державний
авіаційний ремонтний завод «МІГремонт».
Платник: АТ «Укрексімбанк».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх одноповерхової окремо розташованої будівлі (літ. Е-1) з прибудовою (літ.
е-1) і навісом (е’-1) нежитлові приміщення № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
загальною площею 344,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Михайла Грушевського, буд. 19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Платник: ФОП Маньковський Павло Едуардович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (частина приміщення № 6 площею 26,8 м2, приміщення № 14, № 19, № 23,
№ 24, № 25, № 30, № 31, № 32, частина приміщення № 29 (коридору) площею 23,9 м2) загальною площею 127,2 м2, вбудовані в
будівлю (літ. Б-1/3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Лютнева, буд. 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище».
Платник: Кузьмин Олександр Володимирович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом

№ 18-19 (1246-1247)

Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у
календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 17 травня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 23.05.2019 об 11.00 у регіональному відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально визначеного майна – об’єкта оренди

 Найменування об’єкта оцінки: тепломережа тимчасова, сталеві
лінії теплових мереж протяжністю 774,0 пог. м, що перебуває на балансі АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», код за ЄДРПОУ 00131268.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н,
смт Миронівський.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
інженерних споруд, у тому числі подібного функціонального призначення.
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 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду
по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). У разі, якщо визначена дата припадає
на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено у другий робочий
день після святкового (вихідного).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення
Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення площею 11,0 м2 першого поверху учбового корпусу (літ.
А-2), що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
просп. Металургів, б. 54.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Титова А. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 30,3 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового
комбінату, що перебуває на балансі ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33839081.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Гірнична, б. 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Нікуліна Т. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 3,

що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», код за ЄДРПОУ 38177113.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, б. 17.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
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.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення холу площею 6,0 м2 другого поверху учбового
корпусу (літ. Б-4), що перебуває на балансі ВСП НАУ Слов’янського
коледжу НАУ, код за ЄДРПОУ 36309003.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, б. 27.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Купрікова С. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 104,5 м2 будівлі гаражних боксів, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Донецькій області, код за
ЄДРПОУ 02359981.
Місцез находження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут,
вул. Г. Сковороди, б. 51.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Якименко О. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 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, передбачених 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 (4-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду
по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення
Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: дві частини приміщення (поз. 16 за
планом) загальною площею 40,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. «З») сервісної зони «Тиса» філії УДП «УкрінтеравтосервісЗакарпаття».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1.
Балансоутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «УкрінтеравтосервісЗакарпаття».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Куклишин М. П.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель торговельної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення поз.
1-3, 1-4 загальною площею 43,5 м2 першого поверху частини адмінбудинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., смт Великий
Березний, вул. Шевченка, 29.
Балансоутримувач: Закарпатська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом
перетворення у Публічне акціонерне товариство «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
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Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області.
Платник робіт з оцінки: почесний консул Словацької Республіки
Адамчук О. І.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ 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, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних днях), запечатаної
в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
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).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60 (каб. 313) до 17 травня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 23 травня 2019 року о 10.00 у Регіональ
ному відділенні Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 320).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлові приміщення загальною площею 56,4 м2 на першому поверсі гуртожитку, що обліковується на балансі державного
вищого навчального закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ТОВ «Ремонт-Р».
 2. Гідротехнічні споруди 42 ставів загальною площею
403,8204 га, що обліковуються на балансі державного підприємства
«Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, за
межами с. Марківці та с. Хом’яківка.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ПрАТ «Тисмениця-риба».
 3. Нежитлові приміщення загальною площею 498,9 м2 адмінбудівлі (перший поверх та підвал в цілому), що обліковується на
балансі Головного управління національної поліції в Івано-Франківській
області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 2а.
Запланована дата оцінки: 30.04.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіон альн е відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Будинок нічного перебування.
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 най
менування 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 нежитлових
приміщень загальною площею 56,4 м2 на першому поверсі гуртожитку за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4, не
повинна перевищувати 4 тис. грн; для нежитлових приміщень загальною
площею 498,9 м2 адмінбудівлі (перший поверх та підвал в цілому), за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 2а, не повинна перевищувати:
4,8 тис. грн; для гідротехнічних споруд 42 ставів загальною площею 403,8204
га, за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, за межами
с. Марківці та с. Хом’яківка, не повинна перевищувати 10 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
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ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу до участі в конкурсі з метою
надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, 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 Регіонального
відділення Фонду по Івано-Франківській області 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 області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, в кабінеті 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 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. Приміщення № 10 площею 4,1 м2 на 1-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Рентал». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2 800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель торговельного призначення.
 2. Частина приміщення № 62 площею 2,0 м2 на 2-му поверсі
пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 62 площею
2,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП
«МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта
з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіо
нальне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Філіппов
О. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 3. Приміщення № 180 площею 11,1 м2 на 1-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570); приміщення № 2 та № 3 площею 8,3 м2 на 1-му
поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих
легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду
по Київській області. Платник: ТОВ «ЮКРЕЙН ФАЙНЕНШИНАЛ ТЕХНОЛОДЖИЗ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 4. Частина приміщення № 1 площею 2,0 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «ПРАЙЗ БІЗНЕС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 5. Частина приміщення № 1 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570) та частина приміщення № 1 площею
2,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне
відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ПРАЙЗ БІЗНЕС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 6. Приміщення автогаража площею 220,4 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів середнього
Дніпра. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне
відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ЮЮЕЙ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого,
складського призначення.
 7. Приміщення № 51 на 4-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «В» загальною площею 17,9 м2 за адресою: 08300, Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває
на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки:
30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ПП «ПАВО ГРУП». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 8. Приміщення № 29 на першому поверсі бізнес-центру вантажного термінала «В» загальною площею 22,7 м2 за адресою:
08300, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Еір Київ Карго». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 9. Державне майно загальною площею 6,0 м2, а саме: 2,0 м2
у кімнаті № 279 на 3-му поверсі технічної будівлі РСП «Київцентраеро» Украероруху; 2,0 м2 в кімнаті № 138 першого поверху будівлі
Навчального комплексу Центру підвищення кваліфікації «Украеротренінг»; 2,0 м2 на 1-му поверсі вестибуля МЧС РСП «Київцентраеро»
Украероруху за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебувають на балансі Регіонального структурного підрозділу Київський
районний центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник:
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Перша
Чарівна Скриня». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 10. Частина навчального корпусу № 8 площею 398,8 м2 за
адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 8/1, корп. 8, що перебуває на балансі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладання договору. Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Європейський центр підвищення кваліфікації». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.

 11. Частина нежитлового приміщення площею 28,9 м2 за адре-

сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3а, що перебуває
на балансі Білоцерківського МВМ ГУ МВС України в Київській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення
Фонду по Київській області. Платник: ФОП Усенко А. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: нерухомість для закладів громадського харчування.
 12. Нерухоме майно загальною площею 37,25 м2, а саме:
частина приміщення 1-го поверху технічної будівлі площею 6,0 м2,
частина даху технічної будівлі площею 31,25 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебувають на балансі РСП Київського районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник:
ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини
будівель, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 13. Будівля Автоцеху площею 215,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуковозйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Р-Ткомпані». Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель виробничого призначення.
 14. Будівля насосної станції № 1 та № 2 загальною площею
1 255,8 м2 за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять,
проммайданчик ЧАЕС, 5 (за ГП), що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіо
нальне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «МонтажЕнергобуд». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничого призначення.
 15. Частина приміщення № 4.2.10 та № 4.2.31 на четвертому
поверсі термінала «D» загальною площею 39,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою внесення змін в договір
оренди. Дата оцінки: 30.04.2019. Замовник: Регіональне відділення
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ
ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного 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 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; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5
до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить
не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу управління персоналом та проходження державної служби 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 23.05.2019 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 для
визначення розміру збитків

 Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі
внаслідок установлення факту розкрадання, знищення, псування
об’єкта державної власності, а саме будівлі їдальні (літ. «П») загальною площею 1299,2 м2, яка в процесі приватизації не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (правонаступник ПрАТ «Ірпіньмаш», код за ЄДРПОУ 00240135), за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Садова, 94.
Мета оцінки: визначення розміру збитків.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування
якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю причин завдання збитків).
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 у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який
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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 28.05.2019 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.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення будівлі
їдальні площею 90,4 м2 (інв. № 101310001, реєстр. № 02541148.1
БКПТНЕ342), що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Маяковського, 12.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладання договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Фільцов О. Т.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2000 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової окремо розташованої будівлі складу № 3 площею 260,0 м2 (інв. № 10310001, реєстр.
№ 14372998.3ФТЕПСВ172), що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта: 93500, Луганська обл., Новоайдарський
р-н, смт Новоайдар, пров. Сінний, 7а.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@
spfu.gov.ua.
Платник: ФОП Жданов А. М.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: виробничо-складська або складська нерухомість.
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 (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 тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 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 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
із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, та
строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають
бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіо
нального відділення Фонду по Луганській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, кімн. 313. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11
площею 135,6 м2 на першому поверсі будівлі літ. «А3-2».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Збоїща, 15.
Балансоутримувач: ДП «Проектно-конструкторське технологічне
бюро».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
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. Збоїща, 15.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Культпроектмонтаж».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлових приміщень № 3 – 7 загальною площею 152,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шухевича, 58.
Балансоутримувач: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтер
автосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Шухевича, 58.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Самбірських навчальний центр».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні приміщення загальною площею 341,9 м2 у будівлі гуртожитку № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Туган-Баранов
ського, 11.
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Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
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. ТуганБарановського, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «ІТ Консалтинг Груп».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
113,0 м2 на третьому поверсі нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Деліция-Львів».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІI півріччі
2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 4 – 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
області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, 3 – виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість; для об’єктів № 2, 4 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Пло- Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення в
129,6 м. Миколаїв,
ДП «Миколаївський 31.03.19
адміністративно-побутовій
вул. Громадян- морський торгобудівлі РБД
ський узвіз, 1/1 вельний порт»
2 Частина підвального примі69,2 м. Миколаїв,
УДАІ УМВС України 30.04.19
щення адміністративної будівлі
вул. Новозавод- в Миколаївській
ська, 1б
області
3 Об’єкти бази Гідроспецбуд I-ї 202,1; Миколаївська
ДП «НАЕК «Енерго- 30.04.19
черги, а саме:
351,3; обл., м. Южноу- атом» обліковуєтьприміщення № 3-11 та
137,1; країнськ, Гідро- ся у ВП «Южночастина приміщень № 1, 2
44,9 комплекс, 13а Українська АЕС»
адміністративно-побутової
1000,0;
будівлі; душкомбінат; гаражний 23,4
бокс; майстерня; частина за- 1758,8
мощення із бетону № 1; замощення з плитки № II, № III
4 Нежитлове приміщення першо- 20,0 м. Миколаїв,
ДВНЗ «Миколаїв- 30.04.19
го поверху головного входу
вул. Нікольська, ський політехнічнавчального корпусу
11а
ний коледж»
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Пло- Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщення ма- 421,6 м. Миколаїв,
Філія «Одеське
30.04.19
газину № 3-10, 29-33; часпросп. Героїв
управління військової
тина приміщення № 26
України, 93/1
торгівлі» Концерну
«Військторгснрвіс»
2 Нежитлові приміщення бу71,2 м. Миколаїв,
ДП «Миколаївський
30.04.19
дівлі їдальні
вул. Заводська, морський торговель25а
ний порт»
3 Нежитлові приміщення
17,4 м. Миколаїв,
ДВНЗ «Миколаївський 30.04.19
№ 103, 104 холу учбового
вул. Нікольська, політехнічний коледж»
корпусу
11а
4. Нежитлові приміщення
123,7 Миколаївська
Філія «Одеське
30.04.19
№ 5-10, 14 в одноповерхообл., Вознеуправління військової
вій будівлі магазину
сенський р-н,
торгівлі» Концерну
с. Мартинівське, «Військторгсервіс»
БОС-2, буд. 11а
5 Нежитлові приміщення бу- 32,2; Миколаївська
Філія «Одеське
30.04.19
дівлі комбінату побутового
35,7 обл., м. Перуправління військової
обслуговування, а саме: на
вомайськ,
торгівлі» Концерну
першому поверсі; на друговул. Дем’яна Ко- «Військторгсервіс»
му поверсі
ротченка, 2в

Продовження таблиці

№
Назва об’єкта оцінки
з/п
6 Будівля трансформаторної
підстанції
7 Частина нежитлового приміщення

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки
72,5 м. Миколаїв,
вул. Десантників, 2
7,9 м. Миколаїв,
вул. Потьомкінська, 24/2

Балансоутримувач
Апеляційний суд Миколаївської області
Державна фіскальна
служба України

Дата
оцінки
30.04.19
30.04.19

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5
днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки –
нежитлові приміщення, будівлі, комплекс будівель та споруд.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання
послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927 очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, будівлі), –
2,5 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 4,5 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,
6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпечення
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої
групи (0512) 47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА ТА СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду
по Полтавській та Сумській областях
В інформації про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації»
від 17.04.2019 № 16 (1244), уточнюються зазначені нижче дані щодо
об’єктів:
1. Назва об’єкта – ділянка даху площею 28,0 м2, розташована в
будівлі спортивного комплексу за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 25, що перебуває на балансі Глухівського
національного педагогічного університету ім. О. Довженка;
2. Назва об’єкта – ділянка даху площею 24,0 м2, розташована в
будівлі навчального корпусу № 4 за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 24, що перебуває на балансі Глухівського
національного педагогічного університету ім. О. Довженка;
3. Назва об’єкта – ділянка даху площею 4,0 м2, розміщена за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що перебуває на балансі
Сумського державного університету.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху будівлі готельного комплексу (кафе-кемпінг) площею 73,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н,
смт Квасилів, вул. Рівненська, 90.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Тригубець Юрій Вікторович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: навіс, що відноситься до «Консервного
цеху», площею 455,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький
р-н, смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ПРОФІБ УКРАЇНА».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Дата
оцінки

Назва об’єкта оцінки,
Залишкова
його місцезнаходження
Вид
Платник робіт
вартість
та найменування
вартості
з оцінки
об’єкта, грн
балансоутримувача
Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення майстерні площею
Ринкова
36800,00 Фізична особа
101,0 м2 за адресою: вул. Кременецьвартість
– підприємець
ка, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н,
Пахнюк Олена
Тернопільська область, що перебуває
Володимирівна
на балансі Державного навчального
закладу «Почаївське вище професійне
училище»

№
з/п

Дата
оцінки
30.04.19

2

30.04.19

3

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
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), та з урахуванням умов цієї інформацію.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах
цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1,
2 – 2100,00 грн; об’єкта № 3 – 2000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської
та складської нерухомості; подібними до об’єктів оцінки № 2, 3 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної,
торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11
(2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне
відділенні Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата
оцінки

Залишкова
вартість
Платник робіт
об’єкта,
з оцінки
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщень будівлі «Гаражі» виРинкова
1168,72 Фізична особа –
робничої бази монастиря Бернардинів
вартість
підприємець
площею 97,0 м2 за адресою: вул. НезаБовтун Ігор Волежності, 8, м. Збараж, Тернопільська
лодимирович
обл., що перебуває на балансі Національного заповідника «Замки Тернопілля»
Визначення ринкової вартості об’єктів з метою продовження договору оренди
2 Нежитлові приміщення (2-2 кабінет
Ринкова
28330,02 Акціонерне
площею 48,4 м2, 2-3 кабінет площею
вартість
товариство ко18,0 м2, 2-4 коридор площею 11,8 м2, 2-5
мерційний банк
архів площею 9,0 м2, 2-6 кабінет площею
«Приватбанк»
2
2
10,7 м , 2-7 архів площею 35,8 м та в
спільному користуванні коридор І, сходова клітка ІІ, сходова клітка ІІІ площею
11,2 м2) загальною площею 144,9 м2 за
адресою: вул. С. Бандери, 20, м. Чортків,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління Lержавної казначейської
служби України у Чортківському районі
3 Частина приміщень будівлі «Гаражі» виРинкова
692,82 Фізична особа –
робничої бази на території монастиря
вартість
підприємець
Бернардинів площею 57,5 м2 за адреПавлишин Ігор
сою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж,
Володимирович
Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Національного заповідника
«Замки Тернопілля»

№
з/п

Вид
вартості

30.04.19

 Назва об’єкта оцінки: племконюшня № 1 площею 785,9 м2
(інв. № 62), водогін до артсвердловини (інв. № 118), лінія електропередач до артсвердловини (інв. № 116), насос ЕЦВ-6-1014 (інв. № 430), кінь робочий – 1 голова, коні племінні – 12 голів (іден. № UA 560000363, UA 560000101, UA 560000050,
UA 5600000101, UA 560000019, UA 560000075, UA 560000362,
5 UA 60000135, UA 560000360, UA 560000028, UA 560000068,
UA 560000138), обладнання конюшні (качалки гужеві інв. № 353,
№ 354, № 276 та № 273), упряж КВИК тренувальна (інв. № 355,
№ 356, № 357 та № 420), карета (інв. № 278), вудила (інв. № 111,
№ 112), віжки парокінні (інв. № 84), водонагрівачі (інв. №102,
№109), конвектор електричний (інв. № 125), електроконвектор
настінний (інв. № 82), молоток (інв. № 110), електролічильник
3-фазовий (інв. № 362).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський р-н,
с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПП «Виробничо-комерційна фірма «Фаворит».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсутня.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
30 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: порівняна кількість необоротних
активів, що наявні в об’єкта оцінки.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення). Вимоги до учасників
конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення. Строк виконання робіт не
повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору
на проведення незалежної оцінки. Конкурсна пропозиція претендента
подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію. Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.

№
з/п

30.04.19

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

Продовження таблиці

Назва об’єкта оцінки,
Залишкова
його місцезнаходження
Вид
Платник робіт
вартість
та найменування
вартості
з оцінки
об’єкта, грн
балансоутримувача
Приміщення першого поверху в гуртоРинкова
1000,0 Фізична особа
житку (медпункту) площею 5,25 м2 за
вартість
– підприємець
адресою: вул. Кременецька, 31, м. ПоПахнюк Олена
чаїв, Кременецький р-н, Тернопільська
Володимирівна
обл., що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Почаївське
вище професійне училище»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Частина нежитлових приміщень перРинкова
22169,62 Фізична особа –
шого поверху будівлі студентського
вартість
підприємець
гуртожитку № 5 загальною площею
Голод Марія
2
90,7 м (літера «А» позиції: зал (2-1) –
Анатоліївна
2
90,7 м ) за адресою: вул. Львівська, 9,
м. Тернопіль, що перебуває на Тернопільського національного економічного
університету

30.04.19

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.

30.04.19

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 об’єкти.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі площею 13,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів,
вул. Почаївська. 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Франко Алла Дмитрівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: виробничий корпус бази із забезпеченням виробництва вантажопідйомних механізмів, інвентарний
№ 60/2, площею 1252,8 м2 та частина майданчика бази із забезпечення виробництва вантажопідйомних механізмів, інвентарний
№ 8071/2, площею 1883,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, будівельна база № 1 та № 2, промислова зона № 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «АТОМРЕМОНТ».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
15 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального
призначення).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку
№ 2 площею 144,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Литовська, 55.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Вавуліч Тетяна Сергіївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина одноповерхової будівлі майстерні площею 97,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Вознюк Світлана Петрівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
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), та з урахуванням умов цієї інформації.
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9 Нежитлові приміщення 5-поверхового учбового
корпусу, літ. «А-5», загальною площею 8011,0 м2,
а саме: кімн. № LI, LIII, LIV, LVI, LV, LVII, LVIII, LIX,
LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, XLIVa, XLIVб, XLVIII, LXV, LXVI,
LXVIII (за техпаспортом) у підвалі загальною площею 485,2 м2; кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,
1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15,
1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23,
1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31,
1-32, 1-33, 1-63, 1-64 (за техпаспортом) на 1-му
поверсі загальною площею 1029,0 м2; кімн. № 2-1,
2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11,
2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19,
2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-25, 2-26, 2-28, 2-34, 2-35,
2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42 (за тех.
паспортом) на 2-му поверсі загальною площею
1423,6 м2; кімн. № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,
3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16,
3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25,
3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34,
3-35, 3-36, 3-37, 3-38, 3-39, 3-40, 3-41, 3-42, 3-43,
3-44, 3-45 (за техпаспортом) на 3-му поверсі загальною площею 1684,2 м2; кімн. № 4-1, 4-2, 4-3,
4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13,
4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21,
4-22, 4-23, 4-24, 4-25, 4-26, 4-27, 4-28, 4-29, 4-30,
4-31, 4-32, 4-33, 4-34, 4-35, 4-36, 4-37, 4-38, 4-39,
4-40, 4-41, 4-42 (за техпаспортом) на 4-му поверсі
загальною площею 1690,8 м2; кімн. № 5-1, 5-2,
5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12,
5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-17, 5-18, 5-19, 5-20, 5-21,
5-22, 5-23, 5-24, 5-25, 5-26, 5-27, 5-28, 5-29, 5-30,
5-31, 5-32, 5-33, 5-34, 5-35, 5-36, 5-37, 5-38, 5-39,
5-40, 5-41, 5-42 (за техпаспортом) на 5-му поверсі
загальною площею 1698,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Алчевських, 48б, що перебувають на балансі
Харківського національного університету будівництва та архітектури, 02071174, тел. (057) 700-02-50
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17 Нежитлові приміщення № 33-1, 33-2, 33-4,
На дату
33-5, 33-6, 33-7, 33-7а, 33-8, 33-9, 33-9а, 33-11, укладення
33-12, 33-13, 33-14, 33-17 та 33-18 у підвалі
договору
5-поверхової будівлі гуртожитку літ. «А-5» зана прове2
гальною площею 169,0 м за адресою: м. Харків, дення невул. 23 Серпня, 66, що перебувають на балансі залежної
Національного банку України
оцінки
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ФОП Малов С. О. Інформація про платника

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

ФОП Дзюбенко М. В.
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ПрАТ «Київстар»

2200

8 Ділянка покрівлі 11-поверхової будівлі учбово04.05.19
лабораторного корпусу (інв. № 10310016, літ.
«А-11») загальною площею 69,75 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. 706-26-16
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5 Нежитлове приміщення – кімн. № 311 на треНа дату
тьому поверсі площею 12,7 м2 та ділянка поукладення
крівлі площею 3,0 м2 3-поверхового головного
договору
адміністративного корпусу, інв. № 101310165, на прове2
літ. «А-3», загальною площею 15,7 м за адредення несою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Юхима
залежної
Березовського, 7, що перебувають на балансі ДУ оцінки
«Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 38493324,
тел. (057) 315-00-07
6 Частина покрівлі 7-поверхової будівлі
04.05.19
адміністративно-управлінського корпусу (інв.
№ 10310001, літ. «А-7»), загальною площею
20,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала
Бажанова, 28, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Харківській області,
02362629, тел. 706-26-16
7 Ділянка покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку 04.05.19
№ 2 (інв. № 10320002, літ. «А-9») загальною
площею 7,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 18, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. 706-26-16
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ФОП Мірошніченко Р. В.

ТОВ «ЕКОПРОФПРОЕКТ»
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метою продовження
договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

ФОП Мірошніченко Р. В.

2200

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної
будівлі, інв. № 083, загальною площею 19,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3,
що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення»,
08162096, тел. (057) 370-38-63
11 Нежитлові приміщення – частина вестибуля
(за техпаспортом кімн. № Д-9) площею 1,0 м2
на 1-му поверсі, частина вестибуля (за техпаспортом кімн. № Д-19) площею 1,0 м2 на 2-му
поверсі 4-поверхового учбового корпусу, літ.
«Д-4», та частина коридору (за техпаспортом
кімн. № 16) площею 1,0 м2 на 1-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу, літ. «И-6»,
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
12 Частина покрівлі 4-поверхового другого
адміністративно-лабораторного корпусу, літ.
«А-4», загальною площею 20,79 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Державний науковий центр лікарських засобів
і медичної продукції», код ЄДРПОУ 00482329,
тел. 0577206229
13 Частину зовнішньої стіни фасаду, що розташована з тильної сторони 16-поверхового гуртожитку
№4 (корпус 3), інв. №10320012, реєстровий
№01116472.1.ПВПСЦЧ081, літ. «В-16»,
загальною площею 350,00кв. м., за адресою:
м. Харків, вул. Молочна, 3, що перебуває
на балансі Українського державного
університету залізничного транспорту,
код ЄДРПОУ 01116472, тел. 0577322875
14 Частина зовнішньої стіни фасаду з тильної сторони 16-поверхового гуртожитку № 4
(корпус 2), інв. № 10320012, реєстровий
№ 01116472.1.ПВПСЦЧ081, літ. «Б-16», загальною площею 350,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Молочна, 3, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного
транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
15 Нежитлові приміщення – кімн. № 9 та частина
кімн. № 10 площею 2,0 м2 на першому поверсі 2-поверхового учбового корпусу, інв.
№ 10310001, літ. «А-3», загальною площею
16,4 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 24, що перебувають на балансі Харківського державного професійно-педагогічного
коледжу імені В. І. Вернадського, 02501137,
тел. (057) 732-63-95
16 Нежитлові приміщення № 32-1, 32-2, 32-4, 32-5,
32-6, 32-7, 32-8, 32-9, 32-10, 32-11 та 32-12
у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку літ.
«А-5» загальною площею 117,2 м2 за адресою:
м. Харків, вул. 23 Серпня, 66, що перебувають
на балансі Національного банку України

ФОП Бойченко С. В.

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ»

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

Мета
проведення
оцінки

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження, балансоутримувач

ФОП Калініченко
І. Ю.

Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки/грн

Визначення вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Дата
оцінки

№
з/п

ФОП Вітренко
В. В.

Інформація про платника

На дату
укладення
договору
на проведення незалежної
оцінки

2200

Мета
проведення
оцінки

ПрАТ «ВФ Україна»

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 49 на цокольному поверсі 6-поверхового адміністративного
будинку, інв. № 73477/81783, літ. «АІІІ-5», «А-6»,
загальною площею 4,4 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 9, що перебуває на балансі Державного підприємства «Український науковотехнічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», 31632168, тел. (057) 702-17-31
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 7 площею
8,98 м2, кімн. № 6 площею 20,2 м2, кімн. № 4
площею 21,99 м2, коридору № 5 площею 7,4 м2
та частина коридору № 3 площею 2,99 м2 на
шостому поверсі 6-поверхового виробничого
корпусу № 24, інв. № 99019, загальною площею
61,56 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8,
що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72
3 Частина поверхні даху (площею 14,0 м2) та частина
технічного поверху (площею 7,0 м2) чотириповерхової будівлі навчального корпусу Комп’ютернотехнологічного коледжу (інв. № 10131000076,
літ. за техпаспортом «А-4», реєстровий номер
02071180.1.ДВГЛЛД170) загальною площею
21,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Красіна, 4,
що перебуває на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел.: 707-66-00, 707-64-75
4 Частина фасаду 5-поверхового учбового корпусу, літ. «А-5», загальною площею 90,1 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 9/6, що перебуває на балансі Харківського державного автотранспортного коледжу, 02128365, тел. (057)
731-25-88

Дата
оцінки

2200

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.
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), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1,
2 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської
та складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної,
торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
знаходження, балансоутримувач

2200

Ринкова вартість Ринкова вартість

30.04.19

30.04.19

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нежитлове приміщення № 3 (гараж)
1131,00 Навчальний заклад
площею 83,4 м2 в будівлі ЦТЕ №4
об’єднання громадян
за адресою: просп. Шевченка, 10,
«Тернопільська обм. Скалат, Тернопільська обл., що пеласна автомобільна
ребуває на балансі Казенного підпришкола Всеукраїнської
ємства «Укрспецзв’язок»
спілки автомобілістів»
2 Нежитлові приміщення площею
2979,4
Навчальний заклад
2
122,7 м на другому поверсі будівлі
об’єднання громадян
ЦТЕ № 4 за адресою: просп. Шевчен«Тернопільська обка, 10, м. Скалат, Тернопільська обл.,
ласна автомобільна
що перебуває на балансі Казенного
школа Всеукраїнської
підприємства «Укрспецзв’язок»
спілки автомобілістів»

№
з/п

3200

Платник робіт
з оцінки

І. Об’єкти оренди.

ТОВ «ІНВО А»

Залишкова вартість
об’єкта, грн

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ДП «Український державний центр радіочастот»
(Північно-східна філія УДЦР)

Назва об’єкта оцінки,
його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПрАТ «ВФ Україна» ПрАТ «ВФ Україна» ПрАТ «ВФ Україна»

№
з/п

Дата
оцінки
Вид
вартості

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11
(2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне
відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

Харківський приватний ліцей «Школа «РАНОК»

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах
цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії,
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завіреними печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів № 1,
2, 3 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 3 є нерухоме майно –
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки № 2 –
нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11
(2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне
відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

Продовження таблиці

Замовником оцінки щодо вищеперерахованих об’єктів оренди виступає Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
ІІ. Об’єкти, що повертаються в державну власність:
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна ділянка державної власності за адресою: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва –
4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів,
вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону – земельної ділянки державної власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з
об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній розташований.
Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0.06 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл.,
смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.06.2017.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 8 160 грн.
Строк виконання робіт: 10 календарних днів.
Замовником та платником оцінки виступає Регіональне відділення
Фонду по Харківській області.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 16-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Краснокутський
р-н, с. Костянтинівка.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва – 16-квартирного житлового будинку та розміру
збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – 16-квартирному
житловому будинку за час володіння ним ФОП Штученко М. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 12.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 4 490 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у
конкурсі подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом,
що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
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ки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт
2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації
про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1,
5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний
майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області про
проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: частини холу загальною площею
3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне територіальне управління юстиції у
Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 13/2, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; khmelnytskyi@spfu.gov.ua
Дата оцінки – 30.04.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк
України».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
39,4 м2 (у т. ч. кімн. № 119 площею 35,8 м2 та площа загального користування – 3,6 м2) на четвертому поверсі лабораторного
корпусу.
Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-5616; khmelnytskyi@spfu.gov.ua
Дата оцінки – 30.04.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Кушнір Наталія Василівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 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».
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 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 сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення
та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інфор
мації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Хмельницькій
області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
І. 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. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру площею 7,8 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: ПАТ «Українська фінансова група».
Дата оцінки: 30.04.2019.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі площею 40,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне
управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка,6, м. Канів, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Федоренко Н. В.
Дата оцінки: 30.04.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина комплексу будівель загальною
площею 915,3 м2, а саме: ательє № 4, літ. А, площею 148,9 м2 та
вхідні частини площею 16 м2 – 2 шт.; їдальня № 2, літ. А а а1, а2,
а3, площею 223,1 м2 та вхідні частини площею 14 м2 – 3 шт., павільйон, літ. А, площею 76,2 м2 та вхідна частина площею 3,0 м2;
павільйон «Смоленськ», літ. Б, площею 68,3 м2 та вхідна частина
площею 6,8 м2; склад, літ. «Е» е, площею 24,8 м2; склад, літ. Г,
площею 47,3 м2; склад (з підвалом), літ. Д, п/д, площею 199,7 м2
(склад – 118,8 м2, підвал – 80,9 м2); цех борошняних виробів, літера «В», площею 84,2 м2 та вхідні частини площею 3,0 м2 – 2 шт.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна,105, м. Сміла Черкаської області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Редчиць С. М.
Дата оцінки: 30.04.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна
перевищувати 7000 грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального корпусу № 1 площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,81, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: АТКБ «Приватбанк».
Дата оцінки: 30.04.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо,
відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його
не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіо
нального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 16 травня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 22 травня 2019 року об 11.00 в Регіональ
ному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 7 (літ. А) загальною площею 30,5 м2, що перебуває на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Вавілова, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 2694,36 грн станом на 31.03.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1136 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Вавілова, 9.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.
 Найменування об’єкта оцінки №2: частина даху площею 2,0 м2,
частина горища площею 12,8 м2, частина підвального поверху
площею 4,12 м2 та частина зовнішньої сторони стіни площею
12,6 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А’), що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: 58000, м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: 6808,32 грн станом на 31.03.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,4816 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Л. Українки, 23.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій
області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Москалюк
Володимир Михайлович; по об’єкту оцінки № 2 – юридична особа –
ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки 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 в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів оцінки,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців
для об’єкта оцінки № 1, – 3,0 тис. грн, для об’єкта оцінки № 2, – 4,5 тис.
грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція
претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: приміщення та частини приміщень за
функціональним призначенням: до об’єкта оцінки № 1 – торговельноадміністративна та торговельна нерухомість; до об’єкта оцінки № 2 –
конструктивні частини будівель та частини приміщень, що призначені
для розміщення передавальних пристроїв.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
або безпосередньо до каб. 5 Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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

 Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди у кількості 108 од.
(згідно з переліком), а саме:
№
інв. №
Найменування основного засобу
з/п
Місцезнаходження в межах земель Киїнської сільської ради Чернігівського р-ну
1
236
Виросний став № 1
2
238
Виросний став № 10
3
239
Виросний став № 11
4
196
Виросний став № 12
5
190
Виросний став № 2
6
175
Виросний став № 3
7
191
Виросний став № 4
8
193
Виросний став № 5
9
192
Виросний став № 6
10
194
Виросний став № 7
11
195
Виросний став № 8
12
237
Виросний став № 9
13
247
Водопостач. канал № 1
14
248
Водопостач. канал № 2
15
610
Зимувальний садок
16
610
Зимувальний садок
17
610
Зимувальний садок
18
610
Зимувальний садок
19
610
Зимувальний садок
20
610
Зимувальний садок
21
610
Зимувальний садок
22
245
Карантинний ставок № 1
23
246
Карантинний ставок № 2
24
240
Літньо-маточний ставок № 1
25
241
Літньо-маточний ставок № 2
26
242
Літньо-ремонтн. ставок № 1
27
243
Літньо-ремонтн. ставок № 2
28
244
Нерест., преднер., післяін’єкц. став
29
199
Обгорожувальна дамба
30
249
Противоповінна споруда
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23

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п
31
32

інв. №
198
197

Найменування основного засобу
Скидний канал
Став охолоджувач

Місцезнаходження в межах земель Пакульської сільської ради Чернігівського р-ну
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

7
8
9
10
12
11
39
40
26
35
36
37
38
27
28
29
30
31
32
33
34
41
42
43
44
45
46
14
125
126
137
47
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
48
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
49
76
77
78
79
80
81
50
51
52
53
54
55
15

Виросний став № 1
Виросний став № 2
Виросний став № 3
Виросний став № 4
Водопостачальн. став
Головний водоп. канал
Живорибний садок № 1
Живорибний садок № 2
Зимувальний ставок № 1
Зимувальний ставок № 10
Зимувальний ставок № 11
Зимувальний ставок № 12
Зимувальний ставок № 13
Зимувальний ставок № 2
Зимувальний ставок № 3
Зимувальний ставок № 4
Зимувальний ставок № 5
Зимувальний ставок № 6
Зимувальний ставок № 7
Зимувальний ставок № 8
Зимувальний ставок № 9
Карантинний ставок № 1
Карантинний ставок № 2
Літньо-маточний ставок № 1
Літньо-маточний ставок № 2
Літньо-маточний ставок № 3
Літньо-маточний ставок № 4
Нагульний став № 1
Нагульний став № 2
Нагульний став № 3
Насосна станція прямоточного водопостачання
Нерестовий ставок № 1
Нерестовий ставок № 10
Нерестовий ставок № 11
Нерестовий ставок № 12
Нерестовий ставок № 13
Нерестовий ставок № 14
Нерестовий ставок № 15
Нерестовий ставок № 16
Нерестовий ставок № 17
Нерестовий ставок № 18
Нерестовий ставок № 19
Нерестовий ставок № 2
Нерестовий ставок № 20
Нерестовий ставок № 21
Нерестовий ставок № 22
Нерестовий ставок № 23
Нерестовий ставок № 24
Нерестовий ставок № 25
Нерестовий ставок № 26
Нерестовий ставок № 27
Нерестовий ставок № 28
Нерестовий ставок № 29
Нерестовий ставок № 3
Нерестовий ставок № 30
Нерестовий ставок № 31
Нерестовий ставок № 32
Нерестовий ставок № 33
Нерестовий ставок № 34
Нерестовий ставок № 35
Нерестовий ставок № 4
Нерестовий ставок № 5
Нерестовий ставок № 6
Нерестовий ставок № 7
Нерестовий ставок № 8
Нерестовий ставок № 9
Резервний став

Місцезнаходження в межах земель Мневської сільської ради Чернігівського р-ну
100
101
102
103
104
105
106
107
108

136
23
24
25
121
122
123
143
128

Канал водопос. 3900 м
Нагульний став № 4
Нагульний став № 5
Нагульний став № 6
Нагульний став № 7
Нагульний став № 8
Нагульний став № 9
Насосна станція нагульн. став
Підводячий канал 0,75 км

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, в межах земель Мньовської, Пакульської сільських рад та Киїнської сільської ради.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПІКАНТЕ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
55000,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки є гідротехнічні споруди.
Дата оцінки: 30.04.2019.
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 від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення), та з
урахуванням цієї інформації. Послідовність визначення переможців
конкурсу по вищезазначеному об’єкту буде визначатися як для об’єктів
оцінки другого рівня складності.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
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бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями:
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та 1.2 «Оцінка машин
і обладнання», а також відповідають вимогам до учасників конкурсу,
передбачених 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 розділах І, ІІ,
ІІІ 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.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що відповідають об’єкту оцінки та мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років (з оцінки майна), та наявність особистого досвіду та
стажу у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується
відповідними документами: копією договору (копіями договорів) про
надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передачі робіт
з оцінки, копією висновку про вартість оцінки, оригіналом або копією
рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або
оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, завірениvb печаткою претендента.
Строк виконання робіт не може перевищувати 20 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться 22.05.2019 о 14.30 у Регіональному відділенні Фонду по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
загального відділу Регіонального відділення Фонду по Чернігівській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320,
тел. для довідок (0462) 67-28-18.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення
суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог
Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003
№ 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 22,1 м2.
Балансоутримувач: Північний офіс Держаудитслужби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Семенівка,
вул. Червона площа, 94а.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5600 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Замовник та платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2019.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
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 зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки.
Конкурс відбудеться 22 травня 2019 року о 15.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Чернігівській області 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.
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 на першому
поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 41,54 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Короп,
вул. Успенська, 2.
Платник робіт з оцінки: Комунальна установа Коропської районної
ради «Трудовий архів Коропського району».
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: 31.03.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
138,6 м2 будівлі 9-Г.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
історико-культурного заповідник «Качанівка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський
р-н, с. Качанівка, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка».
Платник робіт з оцінки: Мале ПП «ІМОС».
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-адміністра
тивного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.04.2019.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина сільськогосподарського
ангара (Д-1) площею 300,0 м2 навчально-виробничої дільниці
«Деснянка».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, с. Деснянка.
Платник робіт з оцінки: ФОП Купрієнко Д. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 30.04.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля гаража площею 271,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.
Платник робіт з оцінки: ФОП Купрієнко Д. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість
Дата оцінки: 30.04.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля гаражних боксів площею
89,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції в Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка,
вул. Вокзальна, 6.
Платник робіт з оцінки: КП «Носівські теплові мережі».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5600,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 31.03.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 6,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі навчального корпусу № 3 (спортивний корпус).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лузан 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: 30.04.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
62,6 м2 першого поверху двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Військторг»
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький
р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кравченко І. 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, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування.
Дата оцінки: 30.04.2019.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
21,2 м2 на другому поверсі двоповерхової частини учбового
корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений
підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту імені
О. Майнової».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Чернігівська, 19.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ярошенко Н. 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: 30.04.2019.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення площею 27,7 м2 триповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Богуна, 8.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лященко Г. Г.
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: 30.04.2019.
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 від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
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.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу 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.
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приватизації

Продовження таблиці

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про повторне
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50 автомобілів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: 30,0 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2019.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурс відбудеться 22 травня 2019 року об 11.00 в Регіональ
ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 16 травня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи,
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в
конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 22 травня 2019 року», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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 допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
Назва
№
Пло- Адреса об’єкта
Балансо
Платник робіт з Очікувана найоб’єкта
2
з/п
ща, м
оцінки
утримувач
оцінки об’єкта
більша ціна
оцінки
надання послуг
з оцінки/грн
1 Нежитло- 132,5 м. Київ, вул. Бо- МВС справ
ДП «УАТП
30.04.19
ві примігомольця, 10
України
«Хорів-АВІА»
5000
щення
2 Нежитло- 16,7 м. Київ, бульв. Мінекономроз- ПрАТ «Експорт
30.04.19
ве приміДружби Наровитку України но-кредитне
4000
щення
дів, 28
агентство»
3 Частина
12,0 м. Київ, вул. Ака- ДП «Антонов» ПрАТ «ВФ
30.04.19
даху
деміка Туполєва,
Україна»
4500
1, корпус № 67
4 Нежитло- 70,8 м. Київ,
НПУ
ТОВ
30.04.19
ве примівул. Освіти, 6
ім. М. П. Драго «ВАТМІР-1»
4500
щення
манова
5 Нежитло- 384,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ
ТОВ
30.04.19
ве примігенєвська, 8/14 ім. М. П. Драго «ВАТМІР-1»
6000
щення
манова
6 Нежитло- 66,7 м. Київ, вул. Тур- НПУ
ТОВ
30.04.19
ве примігенєвська, 8/14 ім. М. П. Драго «ВАТМІР-1»
4500
щення
манова
7 Нежитло- 66,1 м. Київ, вул. Тур- НПУ
ТОВ
30.04.19
ве примігенєвська, 8/14 ім. М. П. Драго «ВАТМІР-1»
4500
щення
манова
8 Частина 283,75 м. Київ, вул. Ге- ДВ «Преса
ТОВ «СТС
30.04.19
нежитлороїв Космосу, 8а України» ДУС
Сервіс»
5500
вого приміщення
9 Нежитло- 27,4 м. Київ, просп. Національний ФОП Ме30.04.19
ве приміКосмонавта
авіаційний уні- гедь І. М.
4000
щення
Комарова, 1,
верситет
корпус № 4
10 Частина
6,0 м. Київ, вул. Дов ГУНП в КиївТОВ «лайф30.04.19
даху
нар-Заполь
ській області
селл»
4500
ського, 10а
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник
Назва
№
Пло- Адреса об’єкта
робіт з Очікувана найоб’єкта
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
більша ціна
оцінки
об’єкта надання послуг
з оцінки/грн
1 Частина не- 5,0 м. Київ, просп. Національний уніТОВ «МПС
30.04.19
житлового
Науки, 21, гур- верситет харчових
«Постірай3500
приміщення
тожиток № 2 технологій
Ка!»
2 Нежитлове
62,2 м. Київ,
Київське казенне
ТОВ
31.03.19
приміщення
вул. Фролів- експериментальне
«ОНВРЦ
4500
ська, 4
протезно-ортопе
«Ортес»
дичне підприємство
Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Г. О. Деянова,
тел./факс (044) 200-35-81

!

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

3 Нежитлове
приміщення

4 Нежитлове
приміщення

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

61,0 м. Київ,
вул. Фролівська, 4

Орієнтовна
дата оцінки
Платник
робіт з Очікувана найоцінки
більша ціна
об’єкта надання послуг
з оцінки/грн
ТОВ
31.03.19
«ОНВРЦ
4500
«Ортес»

Київське казенне експериментальне протезноортопедичне підприємство
43,1 м. Київ,
ДП «ДСВ «Техніка»
ТОВ «СИвул. ОбсерваЦИЯ»
торна, 25

30.04.19
4000

Конкурси відбудуться 22 травня 2019 року о 15.00 в Регіональ
ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 16 травня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в
конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 22 травня 2019 року», а також

зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації
Продовження. Початок на стор. 1

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля колишньої
пошти загальною площею 58,7 м2» (Одеська область, м. Подільськ,
вул. Бочковича, 99; балансоутримувач – відсутній) приватизовано
фізичною особою – Івченко Тетяною Іванівною, яка визнана переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за
якою придбано об’єкт, становить 2810,66 грн (дві тисячі вісімсот
десять гривень 66 коп.), у тому числі ПДВ – 468,44 грн (чотириста
шістдесят вісім гривень 44 коп.
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля магазину
літ. № 37 загальною площею 69,8 м2» (Одеська область, м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1; балансоутримувач – ВАТ «АТП15173», код ЄДРПОУ 03118067) приватизовано юридичною особою – ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 37123884), яке
визнано переможцем електронного аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 9120,00 грн (дев’ять тисяч
сто двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1520,00 грн (одна
тисяча п’ятсот двадцять гривень 00 коп.).

3. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля недіючої
лазні загальною площею 161,8 м2» (Одеська область, Лиманський
р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2; балансоутримувач – відсутній)
приватизовано фізичною особою – Юрченко Анатолієм Анатолійовичом, який визнаний переможцем електронного аукціону за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 603,00
грн (шістсот три гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ – 100,50 грн (сто
гривень 50 коп.).
4. Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – «База відпочинку «Дорожник» (Одеська область, Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная,
59) балансоутримувач – ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код ЄДРПОУ
03449841) приватизовано фізичною особою – Бролінська Олена
Миколаївна, яка визнана переможцем електронного аукціону зі
зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 628800,00 грн (шістсот двадцять вісім тисяч вісімсот гривень
00 коп.), у тому числі ПДВ – 104800,00 грн (сто чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.).
5. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – «Будівля колишньої
їдальні» (м. Одеса, вул. Плієва, 1-Г; балансоутримувач – відсутній)
приватизовано юридичною особою – ТОВ «АВТОБОСС (код ЄДРПОУ
36529606), яке визнано переможцем електронного аукціону. Ціна,
за якою придбано об’єкт, становить 2029298,40 грн (два мільйони
двадцять дев’ять тисяч двісті дев’яноста вісім гривень 40 коп.), у тому
числі ПДВ – 338216,40 грн (триста тридцять вісім тисяч двісті шістнадцять гривень 40 коп.).

прийнято рішення про приватизацію
ВІнницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.04.2019 № 297 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – підвального приміщення галереї транспортування цукру загальною площею 449,5 м2, розташованого за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка,
вул. Заводська, 12а, що перебуває на зберіганні ТОВ «Автомобільна
компанія «Автотрейд-сервіс», код ЄДРПОУ 34481632.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.04.2019 № 298 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні загальною площею 99,8 м2, розташованої за адресою: Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Іванівці, вул. Слобідська, 30, що перебуває на зберіганні Тесівської сільської ради Літинського району Вінницької області, код
за ЄДРПОУ 04326490.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Волинській області від 24.04.2019 № 156 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації шляхом продажу на
аукціоні: комплекс будівель і споруд бази відпочинку у складі: спальний корпус № 1 загальною площею 52,7 м2; спальний корпус № 2 загальною площею 50,5 м2; спальний корпус № 3 загальною площею
52,5 м2; спальний корпус № 4-модуль загальною площею 252,7 м2;
адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 м2;
гараж-прохідна загальною площею 104,9 м2; господарське приміщення
№ 6 загальною площею 51,5 м2; артезіанська свердловина з насосною
станцією № 8 загальною площею 4,8 м2; водонапірна башня № 9 загальною площею 1,8 м2; овочесховище № 10 загальною площею 29,9 м2;
вбиральня № 11 загальною площею 7,2 м2 за адресою: Волинська область, Старовижівський район, с. Буцинь, Пісочне урочище, 76.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-

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

тях від 22.04.2019 № 12/01-08 внесено зміни до наказу регіонального
відділення Фонду державного майна України від 25.04.2018 № 184
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – бази індустрії», а саме:
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – бази індустрії за адресою:
Кіровоградська область, Маловисківський район, м. Мала Виска,
провулок І Професійний (І Ватутіна), 23-Б, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Маловисківський спиртовий завод» (код
ЄДРПОУ 00374982)».

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 24 квітня 2019 року № 243 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків,
вул. Володимирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до
статутного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ
00951741), – продаж на електронному аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області від 24 квітня 2019 року № 244 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окремого
майна – нежитлового приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2
за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська,
22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ
«Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741), – продаж на
електронному аукціоні

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 22.04.2019 № 53
внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 32 «Про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації окремого майна» об’єкта
державної власності малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею 218,1 м2, що розташоване
за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки,
72 та перебуває на балансі Головного управління статистики у
Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892), шляхом продажу на
аукціоні без умов.
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