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мала приватизація

України

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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1 загальною площею 138,5 м2 за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена,
33, що обліковувалася на балансі КСП «Зірка», приватизовано шляхом продажу на
аукціоні з умовами покупцем – фізичною особою Івченко Т. І. за 4281,31 грн, у тому
числі ПДВ – 713,55 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля колишнього газорегуляторного пункту за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях,
14, що перебуває на балансі ТОВ «Чинар», приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – ТОВ «Чинар» (код за ЄДРПОУ 13581814) за ціною 19038,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 3173,00 грн

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності –
державного пакета акцій
Регіональним відділенням Фонду по Полтавській та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності – державний пакет акцій ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» в кількості 5571540
шт., загальною номінальною вартістю 5571540,00 грн, що становить 99,9451%
статутного капіталу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», за адресою: 36010, м. Полтава, вул. Половка, 62,а (код за ЄДРПОУ 30063363). Приватизовано юридичною
особою – ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код за ЄДРПОУ 39208063). Ціна продажу
об’єкта приватизації становить 5627260,00 грн (п’ять мільйонів шістсот двадцять
сім тисяч двісті шістдесят грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами в елек-

тронній формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно –
вбиральня літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала,
26/1, балансоутримувач ПАТ «Демітекс» (код за ЄДРПОУ 14299824). Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВЕЯ»
(код за ЄДРПОУ 41655722), яка визнана переможцем електронного аукціону,
за 25800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4300,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – котельне приміщення загальною
площею 61,8 м2 у будівлі гаражі за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3а приватизовано шляхом викупу Захарчуком Дмитром Васильовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків
3113315373) за ціною 31 750,00 (тридцять одна тисяча сімсот п’ятдесят) грн, крім
того ПДВ – 6 350,00 (шість тисяч триста п’ятдесят) грн, який єдиний подав заяву
на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на електронному аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Торговий дім «Буковинська горілка» (код за ЄДРПОУ 22849629, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а) приватизовано фізичною особою – Клюсик Іваном Дмитровичем. Ціна, за
якою придбано об’єкт, становить 150001,20 грн (сто п’ятдесят тисяч одна грн 20 коп.),
у тому числі ПДВ – 25000,20 грн (двадцять п’ять тисяч грн 20 коп.).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт малої приватизації – адміністративну
будівлю площею 670,5 м2 за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 145. Приватизовано юридичною особою – Приватним акціонерним товариством «АТП 2550» (код за
ЄДРПОУ 05520371) за 6 600 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 1 100 000,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
будівлі гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1),
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля гаража загальною
площею 52,5 м2 (літ. А-1).
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля літ. А-1 загальною площею
52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації, має системи електропостачання. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 10853418.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: земельна ділянка
під об’єктом у розмірі 0,006 га відповідно до Державного акта на право постійного
користування землею від 05.04.1993 № 37 належить Криворізькому міському відділу статистики.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди не
укладались.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Дніпропетровській області, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столярова,
3. Код за ЄДРПОУ 02359946. Контактний телефон: (056) 778-68-43.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 липня 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 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 аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування
ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 65 342, 00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 32 671,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32 671,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 6 534,2 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 267,1 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 267,1 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за наявності):
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 з утримання об’єкта, дотримання
санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України;
відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3500,00
грн (три тисячі п’ятсот грн 00 коп.) в місячний термін з дати укладення договору
купівлі-продажу.
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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:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування
об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (044)
744-11-41, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 9.00
до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45). Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (044)
744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.06.2019 № 12/01-81-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000131-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 653,42 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 326,71 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 326,71 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – котельні за адресою:
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна,
буд. 26а, що обліковується на балансі
СТОВ «Первомайська птахофабрика»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: котельня.
Місцезнаходження: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 26а.
Найменування балансоутримувача: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Первомайська птахофабрика»
(код за ЄДРПОУ 00851979).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87050,
Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5. Контактні дані: тел.: (+380 6246) 9-21-18; (+380 6246) 9-21-43 e-mail:
volodarka@agrotis.com.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: загальна площа – 177,0 м2, відсоток зносу – 35 % , відсоток будівельної готовності – 43 % , матеріали – залізобетонні блоки. Право власності на об’єкт зареєстровано 01.06.2018
за Регіональним відділенням Фонду по Донецькій області. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1570357014217.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось.
Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку, відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну
власність не передавалась.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 22.07.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціо
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.

19 червня 2019 року

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 14636,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % –
7318,22 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7318,22 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 1463,64 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % –
731,82 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 731,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Рахунок № 37182085011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код за ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
розміщені на сайті: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 26а. Телефон
(+380 6246) 9-21-18.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора
аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 700-03-14, адреса
електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Донецькій області від
10.06.2019 № 00448.
Унікальний код в електронній торговій системі: UA-AR-P2018-07-26-000051-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 146,36 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 73,18 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 73,18 грн.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва клубу за адресою:
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Андріяшівка,
вул. Павла Ящука, 10а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
клубу.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Бердичівський
р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову цегляну
будівлю з підвалом загальною площею 1120,9 м2. Фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні панелі. Рівень будівельної
готовності – 32 %. Технічний стан об’єкта задовільний, інженерні мережі відсутні. Об’єкт розташований в центральній частині села.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.01.2019, індексний номер
витягу 153844844.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 липня 2019 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої

приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 119685,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 59842,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59842,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11968,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5984,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5984,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні –
834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту
підписання акта приймання-передачі з можливою зміною його первісного призначення;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 6900,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Рахунок № 37185043900215 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 13578893
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.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон для довідок (0412)
420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Житомирській області від 03.06.2019 № 337.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000037-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1196,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 598,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 598,43 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/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94,
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135;
правонаступник – ПрАТ «Ірпіньмаш»)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – будівля
їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Ірпіньмаш» (код за
ЄДРПОУ 00240135).
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0911 га
(кадастровий номер 3210900000:01:072:0126) перебуває у приватній
власності ПрАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135).
Згідно з абзацом четвертим частини шостої статті 26 Закону «Про
приватизацію державного і комунального майна» приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває
в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для
дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою
(припинення її права постійного користування) в частині земельної
ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки
зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем
права власності на об’єкт приватизації.
Також, відповідно пункту «е» частини першої статті 141 Земельного
кодексу України, підставою припинення права користування земельною ділянкою є набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.
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.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11.07.2019.
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.
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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
1. Приватизація об’єкта малої приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» згідно із Порядком проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим 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. Покупець об’єкта малої приватизації має компенсувати витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни
у розмірі 4 730 (чотири тисячі сімсот тридцять) грн 00 коп. у десятиденний строк з дати укладення договору на рахунок продавця р/р
№ 35218046016365, Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, Регіональне відділення Фонду по Київській області.
4. Покупець об’єкта малої приватизації має компенсувати витрати
на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням
технічного паспорта на об’єкт малої приватизації у розмірі 10 400 (десять тисяч чотириста) грн 00 коп. у десятиденний строк з дати укладення
цього договору на рахунок продавця р/р № 35218046016365, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
19028107, Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 9 734 537,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 867 268,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 867 268,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 973 453,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 486 726,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 486 726,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області
Рахунок 37181003001567
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області
Рахунок 37315077016365;
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській області
Адреса: 03039, просп. 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/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за
місцезнаходженням: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
ПІБ контактної особи на об’єкті: економіст з фінансової роботи
ПрАТ «Ірпіньмаш» Козій Наталія Сергіївна, тел. 0 (93) 911-59-65.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Київській області.
Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Київській області від 07.06.2019 № 368.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000103-2.
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 – 97 345,37 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 48 672,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48 672,69 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, закарпатська
та Волинська ОБЛАСТі
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
об’єкта соціально-культурного призначення – бази
відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щитові будиночки:
літ. «З-1» площею 62,5 м2; літ. И-1 площею 62,8 м2) за
адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів,
вул. Шевченка,155, що перебуває на балансі
ПрАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд»,
код за ЄДРПОУ 1034998
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: база відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні
щитові будиночки: літ. «З-1» площею 62,5 м2; літ. И-1
площею 62,8 м2).
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Місцезнаходження об’єкта:Львівська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів, вул. Шевченка,155.
Відомості про об’єкт.
Два дерев’яні щитові будиночки побудовані у 1978 році загальною
площею 140 м2. Розмір одного будиночка в осях 6х12 м, висота –
2,5 м. Будиночок складається з відкритої веранди розміром в осях
2,4х6,0 м, та приміщень розміром в осях 9,6х6,0м. Кількість номерів
в одному будиночку – два на 4 особи. Вхід до будиночків з подвір’я
дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку табору «Ватра». Даний оздоровчий заклад перебуває у підпорядкуванні
Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської
міської ради.
Конструктивні елементи: фундамент цегляний, місцями бетонний, неоштукатурений; зовнішні стіни – брус січенням 145х45 мм,
ззовні – дошка 15 мм, пофарбована; балки перекриття та покриття –
брус 120х120 мм; підшивка стелі – фанера; дах – азбоцементні листи, жолоби; водостічні труби – металеві; підлога – дощата, лінолеум;
вікна дерев’яні одностулкові, засклені; двері дерев’яні щитові глухі;
оздоблення внутрішнє – вагонка дерев’яна, інженерне оснащення –
електроосвітлення. Водопровід, каналізація – внутрішні. Опалення,
бойлер підігріву води, інтернет, паркінг – відсутні.
Балансоутримувач: ПрАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд», код за ЄДРПОУ 1034998.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на території
дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ватра».
Земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялася.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 липня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – бази
відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щитові будиночки: літ. «З-1»
площею 62,5 м2; літ. И-1 площею 62,8 м2) здійснюється відповідно до
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об'єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 99 475,00 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 49 737,50 грн без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 49 737,50 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 947,50 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 4 973,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 973,75 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях вартості послуг
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації у сумі 2 200 грн (дві тисячі двісті грн) (договір
про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 09.07.2018
№ 18/18) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37187500157855, ДКСУ, м Київ.
Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ЄДРПОУ 42899921.
Рахунок № 37314031057855 в ДКСУ, м. Київ.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
МФО 820172.
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 255-38-55. Час роботи регіонального відділення
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu. gov. ua.
Конт. особа – Данилишин Віра Григорівна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv. html, у розділі «Каталог об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях від 06 червня 2019 № 00112 (Протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації від 05 червня 2019 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000012-1.
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 – 994,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 497,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 497,38 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
домобудівельного комбінату (розширення),
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: склад кисневих
балонів та карбіду кальцію.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 31.
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, телефони: (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 нежитлова будівля із силікатної
цегли загальною площею 116,2 м2 з ґанком.
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.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 липня 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, 31. Для можливості огляду та озна
йомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися до Регіонального відділення Фонду 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 13292,00 грн (тринадцять тисяч двісті дев’яносто дві
грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1329,20 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 6646,00 грн (шість тисяч шістсот сорок шість грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 664,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 6646,00 грн (шість тисяч шістсот сорок шість
грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 664,60 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;
сплатити кошти в сумі 4600,00 (чотири тисячі шістсот) грн за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10
банківських 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.

19 червня 2019 року
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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.
4. 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, суми
сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення 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 за 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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
від 06.06.2019 № 329-п «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – склад кисневих балонів та
карбіду кальцію, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС» код за ЄДРПОУ 24584661 та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000017-1.
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 132,92 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 66,46 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 –
домобудівельного комбінату (розширення), що перебуває
на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська
АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: аргоно-киснева
газофікаційна станція.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 29.
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, телефони: (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 нежитлова будівля із червоної
цегли загальною площею 372,0 м2 з ґанком, ємність для зливу кисню,
щогла освітлення, стовпи залізобетонні, огорожа, замощення.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299и встановлено санітарно-захисну зону АЕС (ЮжноУкраїнська 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.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 липня 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, 29. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися до Регіонального відділення Фонду 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,
(0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 30468,00 грн (тридцять тисяч чотириста шістдесят вісім грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3046,80 грн
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 15234,00 грн (п’ятнадцять тисяч двісті
тридцять чотири грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1523,40 грн.

19 червня 2019 року

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 15234,00 грн (п’ятнадцять тисяч двісті тридцять чотири грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1523,40 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;
сплатити кошти в сумі 6900,00 (шість тисяч дев’ятсот) грн за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10
банківських 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.
4. 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код за ЄДРПОУ 20917284, суми
сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення 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 за 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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
від 06.06.2019 № 328-п «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – склад кисневих балонів та
карбіду кальцію, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС» код за ЄДРПОУ 24584661 та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 29».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-03-000004-2.
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 304,68 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 152,34 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража,
який розташований за адресою: Херсонська обл.,
м. Каховка, гаражне товариство «Аеропорт», гараж 476
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Чкалова, 1а, гаражне товариство «Аеропорт», гараж 476.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Каховському районі Херсонської області.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 160.
Контактні дані: тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
об’єкт являє собою одноповерхову будівлю з цегли загальною
площею 34,6 м2, в гаражі наявний підвал. Ворота гаража виготовлені
з металу. Наявне електропостачання.
Право власності на об’єкт зареєстровано 09.10.2017.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: земельна ділянка
окремо під об’єкт не відводилась.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 18.07.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного

електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з
об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою:
Херсонська обл., м. Каховка, вул. Чкалова, 1а, гаражне товариство
«Аеропорт», гараж 476.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям потрібно звертатися в робочі
дні до Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Телефон
для довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
без умов: 69 365,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч триста шістдесят п’ять грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 6 936,50 грн (шість тисяч дев’ятсот
тридцять шість грн 50 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 34 682,50 грн (тридцять чотири тисячі
шістсот вісімдесят дві грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3 468,25 грн (три тисячі чотириста
шістдесят вісім грн 25 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 34 682,50 грн (тридцять чотири тисячі шістсот вісімдесят дві грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3 468,25 грн (три тисячі чотириста
шістдесят вісім грн 25 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, пр. Ушакова, 47,
2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Шевченко Наталія Геннадіївна, тел. (0552)
22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Управління Державної казначейської служби
України у Каховському районі Херсонської області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Литвиненко Ольга
Юріївна, тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі від 10.06.2019 № 326 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації – «Гараж».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-03-29-000003-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати
аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 693,65 грн (шістсот дев’яносто
три грн 65 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 346,83 грн (триста сорок шість грн 83 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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5

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража,
який розташований за адресою: Херсонська обл.,
м. Каховка, гаражне товариство «Сигнал», гараж 553
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., м. Каховка, Семенівське шосе, гаражне товариство «Сигнал», гараж 553.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Каховському районі Херсонської області.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 160.
Контактні дані: тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
об’єкт являє собою одноповерхову будівлю з залізобетонних блоків загальною площею 44,4 м2. Наявні металеві ворота. В середині
гаража наявний електричний лічильник.
Право власності на об’єкт зареєстровано 09.10.2017.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: земельна ділянка
окремо під об’єкт не відводилась.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 18.07.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, Семенівське шосе, гаражне товариство
«Сигнал», гараж 533.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися в
робочі дні до Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47. Телефони для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
без умов: 74 309,00 грн (сімдесят чотири тисячі триста дев’ять
грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 7 430,90 грн (сім тисяч чотириста
тридцять грн 90 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 37 154,50 грн (тридцять сім тисяч сто
п’ятдесят чотири грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3 715,45 грн (три тисячі сімсот
п’ятнадцять грн 45 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 37 154,50 грн (тридцять сім тисяч сто п’ятдесят
чотири грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 3 715,45 грн (три тисячі сімсот
п’ятнадцять грн 45 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шевченко Наталія
Геннадіївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Управління Державної казначейської служби
України у Каховському районі Херсонської області., яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Литвиненко Ольга
Юріївна, тел./факс: (05536) 2-14-08, 2-01-97.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2
в національній валюті:
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок
№ 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі
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Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 10.06.2019 № 325 «Про
затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу
об’єкта малої приватизації – «Гараж».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-03-28-000003-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 743,09 грн (сімсот сорок три
грн 09 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 371,55 грн (триста сімдесят одна грн 55 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – погребу літера «Б-1» загальною площею 39,7 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: погріб літера «Б-1»
загальною площею 39,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. Автопарківська, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: погріб літера «Б-1» загальною площею 39,7 м2,
фундамент кам’яно-бутовий, стіни – камінь вапняк, покрівля – кам’яне
склепіння, підлога земляна, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8. Право
власності на нерухоме майно зареєстроване за Регіональним відділенням Фонду по Хмельницькій області 04.05.2018, реєстраційний
номер об’єкта 1548907668230. Під об’єктом приватизації окремо
земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній
ділянці (кадастровий номер 6823055100:00:012:0005). Цільове призначення земель – для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Право
власності на земельну ділянку зареєстроване 20.05.2016 за Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, реєстраційний номер 930019068230. На дану земельну ділянку
зареєстровано право оренди від 22.09.2016 № 16631782 на підставі
договору оренди земельної ділянки між Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області та Товариством з
обмеженою відповідальністю «СТАНМІК», код за ЄДРПОУ 37749442
від 10.09.2013, який діє до 10.09.2062.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382)
72-09-40.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
19 850,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 985,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 9 925,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 992,50 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 9 925,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 992,50 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об'єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,75,
e-mail:khmelnytskyi@spfu. gov.ua, тел. (0382) 72-09-45.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мельник Наталія
Василівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час
роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-

тійних та реєстраційних внесків https://prozorro. sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37184072916420, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення
електронного аукціону.
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 02898152, 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;
у валюті USD (долар США):
на рахунок №25205052300821, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку
315405, код за ЄДРПОУ 14360570, 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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-12-29-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 198,50 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 99,25 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – погребу літера «В-1» загальною площею 39,1 м2,
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: погріб літера «В-1»
загальною площею 39,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. Автопарківська, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: погріб літера «В-1» загальною площею
39,1 м2, фундамент кам’яно-бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбофанера, перекриття – дерево, підлога земляна, сходи – цегла,
дерево, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8. Право власності на
нерухоме майно зареєстроване за Регіональним відділенням Фонду
по Хмельницькій області 04.05.2018, реєстраційний номер об’єкта
1548907668230. Під об’єктом приватизації окремо земельна ділянка
не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий
номер 6823055100:00:012:0005). Цільове призначення земель – для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Право власності на земельну
ділянку зареєстроване 20.05.2016 за Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, реєстраційний номер 930019068230. На дану земельну ділянку зареєстровано право
оренди від 22.09.2016 № 16631782 на підставі договору оренди земельної ділянки між Летичівською селищною радою Летичівського
району Хмельницької області та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАНМІК», код за ЄДРПОУ 37749442 від 10.09.2013,
який діє до 10.09.2062.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок (0382)
72-09-40.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
17 988,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 798,80 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 8 994,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 899,40 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 8 994,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 899,40 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області, адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна,75,
e-mail:khmelnytskyi@spfu.gov.ua, тел. (0382) 72-09-45.
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Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мельник Наталія
Василівна, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час
роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37184072916420, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 02898152, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення
електронного аукціону;
на рахунок № 37314021016420, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області, ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 02898152, 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;
у валюті USD (долар США):
на рахунок №25205052300821, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій області, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку
315405, код за ЄДРПОУ 14360570, 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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-12-29-000007-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
25 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 179,88 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 89,94 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – нежитлової будівлі, розташованої
за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
с. Рудівка, вул. Олега Кошового, 13а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Прилуцький р-н,
с. Рудівка, вул. Олега Кошового, 13а.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерхова будівля зі стінами з керамічної
цегли з облицюванням силікатною. Площа – 341,5 м2. Покрівля відсутня, на центральній частині будівлі залишились дерев’яні крокви.
Віконні та дверні блоки відсутні. Всі мережі зруйновані і підлягають
повному відновленню. Стан несучих конструктивних елементів аварійний. Будівля не використовується.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фонду: http://www. spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2361.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 липня 2019 р. о 9.00.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами: 102 012,60 грн (сто дві тисячі дванадцять
грн 60 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 201,26 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
51 006,30 грн (п’ятдесят одна тисяча шість грн 30 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 100,63 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
51 006,30 грн (п’ятдесят одна тисяча шість грн 30 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 100,63 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із
виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 4 200,00 грн (чотири тисячі
двісті грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304, банк одержувача:
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14243893, протягом 30
днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

19 червня 2019 року

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@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 Чернігівській області від 04.06.2019 № 408 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-01-28-000003-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 1 020,13 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
510,06 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 510,06 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro. sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва
лазні-пральні (на 20 місць), розташованого за адресою:
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка,
вул. Новозаводська, 10
1. Інформація про об'єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво лазні-пральні (на 20 місць).
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерхова будівля із силікатної цегли на
чотири входи. Фундамент будівлі виконано із бетонних блоків в два
ряди. Будівля складається з двох приміщень: лазні та пральні, які
примикають одне до одного з уступом. Дах будівлі шатровий, вкрито
шифером. Над віконними отворами закладені віконні перемички. До
лазні примикає прибудова басейну із силікатної цегли, який частково
перекритий бетонними плитами, без даху, на фундаменті із бетонних блоків в 4 ряди. Санітарно-технічні та електричні пристрої відсутні. Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені,
по вулиці проходять електричні мережі, газопровід та водопровід,
але дані про їх потужність і можливість підключення відсутні. Під’їзна
дорога ґрунтова.
Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта –
55 %.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової
та громадської забудови; цільове призначення 03.15, площа – 0,1545
га; кадастровий № 7421755700:01:002:0416; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фонду: http://www. spfu.gov.ua/ua/sale-obj/68.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 17 липня 2019 р. о 10.00.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 445 329,00 грн (чотириста сорок п’ять тисяч
триста двадцять дев’ять грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 44 532,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни: 222 664,50 грн (двісті двадцять дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 22 266,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
222 664,50 грн (двісті двадцять дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 22 266,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані
із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 600,00 грн (три тисячі
шістсот грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14243893, протягом
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн.319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv. html. Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@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 Чернігівській області від 05.06.2019 № 416 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000093-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із
зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни
та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону: 4 453,29 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 2 226,65 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 2 226,65 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro. sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва школи,
розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
смт Козелець, вул. Соборності, 70а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкт приватизації: незавершене
будівництво школи.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., смт Козелець,
вул. Соборності, 70а.
Найменування балансоутримувача: Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, тел. (0462) 4-00-54.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: об’єкт знаходиться на початковій стадії
будівництва та має ознаки руйнування. Побудовано підвальне приміщення, стіни та внутрішні перегородки якого складені з бетонних
блоків в чотири ряди. Підвальне приміщення перекрите залізобетонними плитами. Частково розпочато будівництво приміщень першого поверху.
Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта –
18,2 %.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової
та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та
обслуговування будівель закладів освіти; площа – 0,7200 га; кадастровий № 7422055100:72:162:0066.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/95.
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2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 липня 2019 р. о 9.00.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні без умов: 779 203,00 грн (сімсот сімдесят дев’ять тисяч
двісті три грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 77 920,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни: 389 601,50 грн (триста вісімдесят дев’ять тисяч шістсот одна грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 38 960,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
389 601,50 грн (триста вісімдесят дев’ять тисяч шістсот одна) грн
50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 38 960,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://
www. spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv. html. Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@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 Чернігівській області від 05.06.2019 № 418 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000085-1.
Період між аукціоном без умовам, аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону: 7 792,03 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 3 896,02 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 3 896,02 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва житлового
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Городнянський р-н,
с. Тупичів, вул. Зелена, 6а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400,
Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. /факс + 38 (044)
284-04-90.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок
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з мансардою та прибудовою загальною площею 124,8 м2 зі стінами з

керамічної та силікатної цегли. Перший поверх частково перекритий
залізобетонними плитами. Збудовано внутрішні перегородки, піч. Дах
будівлі вкрито шифером, який місцями пошкоджений.
Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта – 61 %.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 55,8 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності
за даними техпаспорта – 67 %;
будівля сараю площею 18,3 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпаспортом – 60 %;
погреб площею 24,1 м2, стіни надземної частини з керамічної цегли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень
будівельної готовності за даними техпаспорта – 54 %.
Територія не огороджена, до житлового будинку підведене електропостачання. Під’їзна дорога асфальтована.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті
ФДМУ: http://www. spfu.gov.ua/ua/sale-obj/80.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 липня 2019 р. о 9.00.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 216 282,01 грн (двісті шістнадцять тисяч двісті
вісімдесят дві грн 01 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 21 628,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
108 141,01 грн (сто вісім тисяч сто сорок одна грн 01 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
108 141,01 грн (сто вісім тисяч сто сорок одна грн 01 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані
із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 870,00 грн (три тисячі вісімсот сімдесят грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304,
банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv. html. Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@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 Чернігівській області від 05.06.2019 № 417 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000062-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 2 162,82 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
1 081,41 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 1 081,41 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва житлового
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9а

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Городнянський р-н,
с. Тупичів, вул. Зелена, 9а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400,
Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044)
284-04-90.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок з
мансардою загальною площею 84,7 м2 зі стінами з керамічної та силікатної цегли. Перший поверх частково перекритий залізобетонними
плитами. Збудовано внутрішні перегородки, піч. Дах будівлі вкрито
шифером, який місцями пошкоджений.
Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта –
66 %.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 56,5 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності
за даними техпаспорта – 67 %;
будівля сараю площею 18,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпаспортом – 41 %;
погреб площею 24,1 м2, стіни надземної частини з керамічної цегли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень
будівельної готовності за даними техпаспорта – 54 %.
Територія не огороджена, до житлового будинку підведене електропостачання. Під’їзна дорога асфальтована.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті Фонду: http://www. spfu.gov.ua/ua/sale-obj/81.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23 липня 2019 р. о 10.00.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами: 182 455,42 грн (сто вісімдесят дві тисячі
чотириста п’ятдесят п’ять грн 42 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 18 245,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
91 227,71 грн (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім грн 71 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
91 227,71 грн (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім грн 71 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані
із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 870,00 грн (три тисячі вісімсот сімдесят грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304,
банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
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Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@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 Чернігівській області від 05.06.2019 № 419 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000061-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 1 824,55 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
912,28 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 912,28 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва цегельного
заводу, розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
смт Варва, вул. Зарічна, 80
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництва цегельного заводу.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт:
до складу об’єкта входять:
будівля головного корпусу – одноповерхова виробнича будівля,
сильно зруйнована, фактично залишилися дві торцеві стіни, виконані із керамічної цегли, та залишки стінових навісних панелей,
які обрушилися та знаходяться на поверхні ґрунту. Частина залізобетонних плит перекриття збереглася, більшість перебуває в стадії
руйнування. Внутрішні перегородки не передбачались натомість –
цегляні колони з влаштованими ребрами для облаштування системи сушки виготовленої цегли, які майже всі збереглися, але простір
між ними завалений обрушеними плитами перекриття. Площа забудови – 1200 м2. Рівень будівельної готовності за даними технічного
паспорта – 31 %;
будівля глинозапасника – одноповерхова будівля складу із залізобетонних конструкцій, велика частина навісних панелей відсутня,
в наявності перекриття із залізобетонних конструкцій. Площа забудови – 2153,7 м2. Рівень будівельної готовності за даними технічного
паспорта – 85 %;
будівля каналізаційно-насосної станції – невелика одноповерхова будівля з керамічної цегли із залізобетонними перекриттями.
Площа забудови – 13,3 м2. Рівень будівельної готовності за даними
технічного паспорта – 73 %;
пожежний резервуар – резервуар підземного типу являє собою
заглиблення із залізобетонних конструкцій, бокові стін відсутні, є
частина плит в різних місцях земельної ділянки в розбитому стані.
Площа забудови – 25,0 м2. Рівень будівельної готовності за даними
технічного паспорта – 29 %;
будівля трансформаторної підстанції – одноповерхова будівля
з керамічної цегли, в наявності тільки одна залізобетонна плита від
перекриття, всередині – лише одна перегородка з керамічної цегли.
Площа забудови – 57,3 м2. Рівень будівельної готовності за даними
технічного паспорта – 79 %;
будівля котельні – одноповерхова виробнича будівля із залізобетонних конструкцій, стіни – навісні залізобетонні панелі по залізобетонному каркасу, навісні панелі на головному фасаді повністю відсутні, частина панелей також відсутня на торцевій стіні та на задньому
фасаді. Площа забудови – 226,1 м2. Рівень будівельної готовності за
даними технічного паспорта – 66 %;
каналізаційні мережі та бетонні стовпи огорожі – система заглиблених футлярів для мереж, що виконані з керамічної цегли, з’єднує
котельню, глинозапасник та головний корпус. Бетонні стовпи огорожі фактично це – бетонні заготовки для влаштування галереї для
покриття футлярів мереж від атмосферних опадів. Площа забудови – 181,0 м2. Рівень будівельної готовності за даними технічного
паспорта – 30 %.
Рік будівництва – 1991.
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; площа – 2,4653
га, кадастровий № 7421155100:01:001:1364.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/77.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 липня 2019 р. о 9.00.
Аукціон 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 1 111 976,00 грн (один мільйон сто одинадцять тисяч дев’ятсот сімдесят шість грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 111 197,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
555 988,00 грн (п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят
вісім грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 55 598,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
555 988,00 грн (п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят
вісім грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 55 598,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані
із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 5550,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.) без ПДВ на р/р 35212028013304,
банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43,
3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv. html. Час роботи: понеділок,
вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 67-63-02, e-mail:
morochko_74@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 Чернігівській області від 07.06.2019 № 429 «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000066-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 11 119,76 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
5 559,88 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 510,06 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням
https://prozorro.sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва
одноквартирного житлового будинку з господарським
блоком, розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
Ріпкинський р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку з
господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий одноквартирний будинок з прибудовою загальною площею 86,8 м2 з цегляним
фундаментом, кладка стін з керамічної та силікатної цегли виконана,
перекриття із залізобетонних стін. Будівельна готовність згідно з тех-

паспортом – 49 %. Поряд з будинком розташовані: господарський
блок площею 76,2 м2 з керамічної цегли, змонтовані стіни висотою
2,5 м, дах перекритий шифером, будівельна готовність згідно з техпаспортом – 39 %; льох площею 16,7 м2 – заглиблена споруда зі стінами з керамічної цегли і бетонних блоків, дах частково перекритий
шифером, будівельна готовність згідно з техпаспортом – 63 %.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті Фонду: http:// http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/69.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 липня 2019 р. о 10.00.
Аукціон 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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 184 109,24 грн (сто вісімдесят чотири тисячі
сто дев’ять грн 24 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 18 410,92 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків:
92 054,62 грн (дев’яносто дві тисячі п’ятдесят чотири гривні 62 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
92 054,62 грн (дев’яносто дві тисячі п’ятдесят чотири гривні 62 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки
об’єкта, в сумі 3 010,00 грн (три тисячі десять грн 00 коп.) без ПДВ
на р/р № 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області.
Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімн.
319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernihiv. html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 37-63-02,
e-mail: morochko_74@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 від 07.06.2019 № 428 «Про затвердження умов продажу об’єкта
малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000082-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 1 841,09 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 920,55 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 920,55 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.
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приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва
12-квартирного житлового будинку, розташованого
за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Залінійна, 21а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво 12-квартирного житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: об’єкт розташований у околичній частині міста
Новгород-Сіверський серед житлової забудови. По проекту – триповерховий житловий будинок з підвалом. Роки початку та припинення
будівництва – 1995-1996. Незавершене будівництво будинку виконане з керамічної цегли, фундамент – із залізобетону. Стіни підвалу,
який складається з двох торцевих блок-секцій, виконані зі збірних
бетонних блоків і керамічної цегли. Укладені дві плити перекриття,
одна сходова площадка, будівельна готовність об’єкта згідно з технічним паспортом – 12 %.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/70.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 липня 2019 р. о 9.00.
Аукціон 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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області.
Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімн.
319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 37-63-02,
e-mail: morochko_74@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 від 07.06.2019 № 430 «Про затвердження умов продажу об’єкта
малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000090-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 2 520,47 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 260,24 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 1 260,24 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні з умовами: 252 047,41 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі
сорок сім грн 41 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 25 204,74 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 126 023,71 грн
(сто двадцять шість тисяч двадцять три гривні 71 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 12 602,37 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
126 023,71 грн (сто двадцять шість тисяч двадцять три грн 71 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 12 602,37 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду по Чернігівській області грошові кошти,
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 4 296,00
(чотири тисячі двісті дев’яносто шість грн 00 коп.) без ПДВ на р/р
№ 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області;
Адреса: просп. Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;

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
№
Назва органу управління
з/п

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

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

реєстровий номер
майна

місцезнахо- загальна вартість майна за не- максимально мождження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

1 Державна служба України 00692127, Державне підприємство «Вінницький науковоНерухоме майно – нежитлові вбу- 00692127.1.ХЕЦАХП111 21027,
з питань геодезії, карто- дослідний та проектний інститут землеустрою», 21027, м. Він довані приміщення на 1-му поверм. Вінниця,
графії та кадастру
ниця, вул. Келецька, 63, тел. (0432) 55-19-55
сі адміністративної будівлі (літ. А)
вул. Келецька, 63

112,5

802 013,00

10 років

мета використання
Розміщення: кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної
групи (104,6 м2); кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (7,9 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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, Регіональне
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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство освіти 20507735, Запорізький авіаційний коледж
і науки України
ім. О. Г. Івченка, 69068, м. Запоріжжя,
вул. Іванова, 97б

реєстровий
номер майна

найменування
Нежитлові приміщення № 66, № 71 другого поверху та частини приміщень спільного користування з №12 до №17 включно, № 23, з № 26 до № 28 включно площею
20,56 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 3 (Літ. А-2)

–

місцезнаходження
м. Запоріжжя,
вул. Оборонна, 62а

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
104,96

389 277,00

2 роки 364 дні

мета використання
Інше використання нерухомого
майна (розміщення школи танцю)
(погодинно, згідно з графіком)

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
№
з/п

Назва органу
управління

1 Національна поліція України

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

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

40109000, Управління поліції охорони в Кіровоградській області, 25009, Нежитлові приміщення на 1-му
м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 1, тел. (0522) 33-35-33
поверсі адміністративної будівлі

2 Державна служба 02360926, Головне управління статистики у Кіровоградській області,
статистики України 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, тел. (0522) 33-32-40

Нежитлове приміщення на 2-му
поверсі адміністративної будівлі

реєстровий номер
майна
_

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

місцезнаходження

мета використання

Кіровоградська обл., м. Світловодськ,
вул. Михайла Грушевського, 7

45,0

173 500,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з
продажу непродовольчих товарів

02360926.1.АААДЕЕ994 Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка,
вул.Соборна, 68

15,8

38 771,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офісного приміщення

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
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (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 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і на- 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
уки України тел. (0626) 41-63-15

Частина нежитлового вбудованого приміщення
1-го поверху корпусу № 1

02070789.1. ОКМЕМЛ005 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72

1,0

7 000,00

2 роки 6 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

2 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і на- 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
уки України тел. (0626) 41-63-15

Частина нежитлового вбудованого приміщення
1-го поверху корпусу № 2

02070789.1. ОКМЕМЛ006 Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39

1,0

6 900,00

2 роки 6 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

3 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і на- 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
уки України тел. (0626) 41-63-15

Частина нежитлового вбудованого приміщення
1-го поверху корпусу № 3-4

02070789.1. ОКМЕМЛ009 Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 34

1,0

7 000,00

2 роки 6 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

4 Міністерство 38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універ- Частина вбудованого приміщення 2-го поверху
освіти і на- ситет», 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, будівлі гуртожитку № 2
уки України тел. (06262) 3-23-54

38177113.1.
РЛФФИУ013

Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Університетська, 6

2,0

8 900,00

2 роки 364 днів

Розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення автономних пральних
комплексів)

5 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і на- 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
уки України (0626) 41-63-15, 41-68-09

02070789.1. ОКМЕМЛ009 Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 34

28,7

179 000,00

2 роки 360 днів

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

6 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
Частина нежитлового приміщення веранди
освіти і на- 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, 1-го поверху будівлі учбового корпусу № 2
уки України тел.: (0626) 41-63-15, 41-68-09

02070789.1. ОКМЕМЛ006 Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39

68,8

425 000,00

2 роки 360 днів

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

7 Міністерство 33670479, Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ «Донеосвіти і на- цький національний технічний університет», 84509, Донецька
уки України обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63, тел. (06239) 2-17-82

33670479.1. ЦИАОКШ003 Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63

55,2

199 038,00

2 роки

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

№ 25 (1253)

Частина нежитлового приміщення тамбура
1-го поверху будівлі учбового корпусу № 3-4

Нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху
учбового корпусу


19 червня 2019 року

10

відомості
приватизації

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

№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

8 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і на- 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
уки України тел.: (0626) 41-63-15, 41-68-09

Нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху учбо- 02070789.1. ОКМЕМЛ016 Донецька обл., м. Кравого корпусу № 6
маторськ, бульв. Машинобудівників, 39а

432,9

1 535 900,00

2 роки 360 днів

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

9 Міністерство 02070789, Донбаська державна машинобудівна академія,
освіти і на- 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
уки України тел.: (0626) 41-63-15, 41-68-09

Державне майно: приміщення – 28,8 м2 та частина
вестибуля – 31,2 м2 2-го поверху учбового корпусу
№2

02070789.1. ОКМЕМЛ006 Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39

60,0

331 500,00

2 роки 360 днів

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

10 Міністерство 02070812, Державний вищий навчальний заклад «ПриазовЧастина нежитлового приміщення коридору –12,7 м2 02070812.1. БДДМУФ014 Донецька обл., м. Маосвіти і на- ський державний технічний університет», 87555, Донецька обл., 1-го поверху та нежитлові приміщення – 80,1 м2 2-го
ріуполь, вул. Універсиуки України м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16
поверху будівлі учбово-лабораторного корпусу № 5
тетська, 1 б. 7

92,8

548 600,00

2 роки 9 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

11 Міністерство 02070812, Державний вищий навчальний заклад «ПриазовНежитлові вбудовані приміщення підвалу будівлі на- 02070812.1. БДДМУФ018 Донецька обл., м. Маосвіти і на- ський державний технічний університет», 87555, Донецька обл., вчального корпусу № 9
ріуполь, вул. Казануки України м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16
цева, 3а

78,4

318 094,00

2 роки 9 місяців

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

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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».
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Донецькій області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 05.06.2019 № 23 (1251) на стор. 8, інформацію щодо об’єкта № з/п 1: нежитлове вбудоване приміщення площею 55,2 м2 першого поверху учбового корпусу, що обліковується на балансі Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Університетська, 27, мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у закладі освіти, вважати недійсною.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 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)

найменування

1 Державна служба України з питань
40309088, Головне управління Держпродспоживслужби в
Приміщення адмінбудинку;
безпечності харчових продуктів та за- Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ, вул. Берего- гараж;
хисту споживачів
ва, 24, тел. (0342) 50-61-97
криниця

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
40309088.4.ЮЛФХФГ750; Івано-Франківська обл., 112,3;
420 900,00; 63 755,00;
2 роки 11 місяців Виробництво хліба, хлібобулоч40309088.4.ЮЛФХФГ751; м. Косів, вул. Грушев31,1;
10 360,00
них та кондитерських виробів
ського, 37
6 пог. м
станом на 30.04.2019

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо
яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
2 Міністерство освіти
і науки України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00
02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, тел.:
(032) 258-21-11, 237-49-93

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення № 5 на 1-му поверсі
одноповерхової будівлі

Частина вбудованих нежитлових приміщень на 1-му поверсі (фойє № 36б (вхід в корпус) – 2,0 м2 та фойє
№ 69а (вхід в корпус) – 2,0 м2) навчального
корпусу № 19
3 Міністерство освіти 02125438, Дрогобицький державний педагогічний універ- Нежитлові приміщення № 25-28 на першому поверсі
і науки України
ситет імені Івана Франка, 82100, м. Дрогобич, вул. Івана будівлі
Франка, 24, тел. (0324) 41-04-74
4 Міністерство освіти 34716922, Державний вищий навчальний заклад
і науки України
«Університет банківської справи», 04070, м. Київ,
вул. Aндріївська, 1

Частини нежитлових приміщень: нежитлові приміщення
підвалу (під індексами II, IIа) – 35,0 м2 та 1-го поверху
(під індексами: 2 (частина), 2a) – 7,0 м2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Інформація відсутня м. Львів, вул. Криво8,4
56 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
носа, 6
станом на 30.04.2019
Інформація відсутня

м. Львів, вул. Князя
Романа, 1, 3, 5

02125138.1ХОСККС020 Львівська обл.,
м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 5
34716922.1.УЖНХЕД002 м. Львів, вул. Січових
Стрільців,11

4,0

82 633,00
станом на 30.04.2019

2 роки 364 дні

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

54,5

467 250,00
станом на 31.03.2019

2 роки 364 дні

42,0

557 887,00
станом на 31.03.2019

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання,
що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної
практики
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладах освіти

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгоі науки України
родський національний університет», Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
2 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгоі науки України
родський національний університет», Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58
3 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгоі науки України
родський національний університет», Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

найменування

реєстровий номер майна

Частина холу (поз. 22 б за планом) 1-го
поверху будівлі літ. «А» гуртожитку № 3

02070832.1.ЯНУБФА –
090

Частина приміщення коридору, (поз. 2 за
планом) корпусу II на 1-му поверсі будівлі
студентського гуртожитку № 4 літ. «А»
Дві частини холу (поз. 45 за планом)
1-го поверху будівлі літ. «А» навчальнолабораторного корпусу літ. АА'

02070832.1.ЯНУБФА –
091
02070832.1.ЯНУБФА –
071

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
Закарпатська обл.,
2,0
17 440,00
2 роки 11 місяців
м. Ужгород, Студентська набережна, 2
Закарпатська обл.,
2,0
17 440,00
2 роки 11 місяців
м. Ужгород, вул. Університетська, 12
Закарпатська обл.,
4,0
34 824,00
2 роки 11 місяців
м. Ужгород, вул. Університетська, 14
місцезнаходження

мета використання
Розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування (платіжного термінала)
Розміщення програмно-технічного комплексу самообслуговування (платіжного термінала)
Розміщення програмно-технічних комплексів самообслуговування (двох платіжних терміналів)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство обо- 35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Конрони України
церн «Війсьторгсервіс», 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10а,
тел. (048) 759-20-92
2 Міністерство обо- 35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Конрони України
церн «Війсьторгсервіс», 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10а,
тел. (048) 759-20-92

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення будівлі комбінату побутового 33689922.32.АААЖЛБ512 Миколаївська обл., м. Пер32,2;
98 767,00
2 роки 364 дні
обслуговування: на 1-му поверсі; на 2-му поверсі
вомайськ, вул. Дем’яна
35,7
Коротченка, 2в
Нежитлові приміщення магазину № 3-10, 29-33 та 33689922.32.УВЮЯЮТ088 м. Миколаїв, просп. Героїв
421,6
437 658,00
2 роки 364 дні
частина приміщення № 26, що вбудовані в житловий
України, 93/1
будинок
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Під розміщення кабінету нігтьового сервісу
Під розміщення ветеринарної
аптеки та ветеринарної лікарні

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 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 ОДЕСЬКІЙ 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
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38727770, Державне підприємство «Адмі- Нежитлові приміщення 1-го повер- 38727770.10. АААИГА203 м. Одеса, Митна площа, 1/2
493,0
5 775 096,00
10 років
Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж тованістрація морських портів України», 01135, ху двоповерхової будівлі головної
рів підакцизної групи
м. Київ, просп. Перемоги, 14
бухгалтерії порту та їдальні № 2
00463119, ПрАТ «Ізмаїльський річковий
Вбудовані приміщення магазину
–
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Севасто45,2
431 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
порт «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС», 68600,
польська, 24
товарів, крім товарів підакцизної групи
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 232
02071045, Одеський національний полі
Нежитлове приміщення на 1-му
02071045.81.ДЛСФЦХ034 м. Одеса, вул. Семінарська, 7
20,0
292 604,00
2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту по забезпеченню студентів літехнічний університет, 65044, м. Одеса,
поверху гуртожитку № 2
ками та предметами першої медичної необхідності та для попросп. Шевченка, 1
треб поліклініки (розміщення аптеки, що реалізує готові ліки)
40477150, Південний офіс ДержаудитПриміщення будівлі відпочинку
40477150.1.ОТНЕБХ015 Одеська обл., Лиманський р-н, Си240,0
760 080,00
2 роки 11 місяців Розміщення літнього будиночку
служби, 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83 (літ. В)
чавська сільська рада, автодорога
Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 54-й
км, будинок 1б
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Регіональне відділення Фонду по
Одеській області
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Державна аудиторська служба України

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1 Державна
казначейська служба
України

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

найменування

Управління Державної казначейської служби
Частина службового приміщення
України у Миргородському районі Полтавської
області, вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська обл., тел./факс (05355) 5-24-89, 5-47-19

19 червня 2019 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
37845125.1.АААГБГ905 вул. Я. Усика, 15, м. Мир50,0
279 000,00
2 роки 11 місяців Офіс
город, Полтавська обл.

№ 25 (1253)

мета використання

11

відомості
приватизації

Продовження таблиці
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
2 Міністерство Полтавський національний технічний університет Частина нежитлового приміщення громадської будівлі (уні- 02071100.1.ЮУЧПКХ048; просп. Першотравне35,67
691 141,00
2 роки 11 місяців
освіти і науки ім. Ю. Кондратюка, просп. Першотравневий, 24, верситет) 1-го поверху адміністративно-навчального корпусу 02071100.1.ЮУЧПКХ048; вий, 24, м. Полтава;
України
м. Полтава, тел./факс (0532) 56-98-94, 60-87-30 «Ц» – 33,2 м2; частина нежитлового приміщення громад02071100.1.ЮУЧПКХ034 просп. Першотравневий,
ської будівлі (університет) 1-го поверху адміністративно24, м. Полтава; просп.
навчального корпусу «Ц» – 1,47 м2; частина нежитлового
Першотравневий, 27,
2
приміщення громадського будинку (гуртожиток) – 1,0 м
м. Полтава
3 Фонд держав–
Вбудоване нежитлове приміщення (магазин)
384868.3.ААБАДК547
вул. Бесарабової, 6, с. Со39,0
63 724,00
2 роки 11 місяців
ного майна
лона Балка, Карлівський
України
р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

№ Назва органу
з/п управління

4 Міністерство 05408289, Сумський державний університет,
освіти і науки 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,
України
тел.: (0542) 64-04-99, факс 33-40-58.

Частина нежитлового приміщення

05408289.94 НШЛОТЕ026 м. Суми, вул. Петропавлівська, 59

5,0

20 648,15

2 роки 364 дні

мета використання
33,2 м2 – розміщення банку; розміщення
банкоматів на площах 1,47 м2 та 1,0 м2

29,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів без продажу товарів підакцизної групи на площі та
10,0 м2 – продаж непродовольчих товарів
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по 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

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство 00992817, Державне підприємство «Ро- Частина складу-контори РММ та бокс для с/г машин
00992817.8.ТИВПТШ035; Рівненська обл., смт Ро74,5;
112 359,00;
2 роки 6 місяців
лісових ресурсів
китнівське лісове господарство», 34200,
00992817.8.ТИВПТШ033 китне, вул. І. Франка, 10а;
270,1
388 568,00
України
Рівненська обл., м. Рокитне, вул. НезаРівненська обл., смт Ролежності, 42, тел. (03635) 2-18-96
китне, вул. І. Франка, 10в
2 Регіональне відділен- 35505132, ПрАТ «Мирогощанський
Племконюшня № 1 площею 785,9 м2 (інв. № 62), водогін до артсвердловини (інв.
–
Рівненська обл., Дубен–
553 462,00
2 роки 6 місяців
ня Фонду по Рівнен- аграрій», 35623, Рівненська обл.,
№ 118), лінія електропередачі до артсвердловини (інв. № 116), насос ЕЦВ-6-10-14
ський р-н, с. Мирогоща
ській області
Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, (інв. № 430), кінь робочий 1 голова, коні племінні – 12 голів (іден. №: UA 560000363,
Перша, вул. Лісова, 1
вул. Шевченка, 1
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,
№ 273), упряж КВИК тренувальна (інв. № 355, № 356, № 357, № 420), карета
(інв. № 278), вудила (інв. № 111, № 112), віжкі парокінні (інв. № 84), водонагрівачі
(інв. № 102, № 109), конвектор електричний (інв. № 125), електроконвектор настінний (інв. № 82), молоток (інв. № 110), електролічильник 3-фазовий (інв. № 362)
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
74,5 м2 – розміщення
офіса; 270,1 м2 – зберігання техніки (інше
використання майна)
Розведення коней та
інших тварин родини
конячих (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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Балансоутримувач
№ Назва органу (код за ЄДРПОУ, назва,
з/п управління
юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне
агентство рибного господарства України

25592421, Державне
підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
тел. (044) 486-07-91

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Гідротехнічні споруди: ставу Коцюбинці № 5, а саме: земельна дамба,
інв. № 135 (у т. ч. водонапуск), водовипускний канал, інв. № 136, шлюзрегулятор, інв. № 137, рибовиловлювач, інв. № 138; ставу Зелений
кут № 3, а саме: дамба, інв. № 116, водовипуск, інв. № 117; ставу
Крогульці № 1, а саме: водовипуск, інв. № 102, водовипуск, інв. № 103,
водовипуск, інв. № 104, земельна дамба, інв. № 158, земельна дамба,
інв. № 101, рибовиловлювач, інв. № 159А

25592421.71.ААЕЖАЖ415; 25592421.71.ААЕЖАЖ370;
25592421.71.ААЕЖАЖ491; 25592421.71.ААЕЖАЖ442;
25592421.71.ААЕЖАЖ404; 25592421.71.ААЕЖАЖ374;
25592421.71.ААЕЖАЖ377; 25592421.71.ААЕЖАЖ376;
25592421.71.ААЕЖАЖ378; 25592421.71.ААЕЖАЖ421;
25592421.71.ААЕЖАЖ422; 25592421.71.ААЕЖАЖ441

В межах с. Коцюбинці, Коцюбинської сільської ради
ОТГ, Гусятинського району Тернопільської області; за
межами с. Коцюбинці, Коцюбинської сільської ради
ОТГ, Гусятинського району Тернопільської області; за
межами с. Крогулець, Васильковецької сільської ради
ОТГ, Гусятинського району Тернопільської області

загаль- вартість майна за максимально
мета викорисна пло- незалежною оцін- можливий
тання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
–
1 349 350,00
2 роки
Ведення рибно11 місяців го господарства

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

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

Назва органу
управління

найменування

1 Міністерство освіти 34716992, Державний вищий навчальний заклад «Універсиі науки України
тет банківської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1,
тел. (044) 462-53-05
2 Міністерство освіти 02071211, Харківський національний економічний універсиі науки України
тет імені Семена Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9а,
тел. (057) 702-03-04

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1 (вестибуль) на
1-му поверсі 5-поверхового учбово-лабораторного корпусу, інв.
№ 1100009, літ. «А-5»
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 (хол згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі 4-поверхового лекційно-учбового корпусу,
інв. №101330023, літ. «А1-4»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Харків, просп.
2,0
21 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата,
Перемоги, 55
що відпускає продовольчі товари (кава)
–

м. Харків, пров.
Інженерний, 1/3

1,0

13 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала самообслуговування

Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування 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
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство лісових ресурсів України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00993225, Державне підприємство «Скадовське досвідне лісомисливське господар- Склад літ. «А» з навісом літ. «В»; 00993225.2.БУШКСЛ078; Херсонська обл., Скадовський р-н, 144,5; 287,6;
245 830,00
5 років
Розміщення складство», 75701, м. Скадовськ, вул. Затишна, 171, тел. (05537) 5-70-10
склад літ. «Б» з навісом літ. «Г» 00993225.2.БУШКСЛ080 м. Скадовськ, вул. Горького, 7
142,0; 18,0;
ських приміщень
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: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство аграрної
політики та продовольства України
2 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл.,
тел. 284-04-90
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
Будівля свиноферми – 234,6 м ;
37199618.29.РБИКЮКО.730; вул. Холодноярська, 1,
772,4
105 570,00
2 роки 11 місяців
будівля кормокухні – 147,2 м2; спо- 37199618.29.РБИЮКО.719; с. Косарі, Кам’янський
руда літньої площадки – 390,6 м2
37199618.29.РБИЮКО.753 р-н, Черкаська обл.
Частина сходової клітки 3-го повер–
бульв. Шевченка, 205,
0,28
2 500,00
2 роки 364 дні
ху чотириповерхової адмінбудівлі
м. Черкаси

мета використання
Виробнича діяльність (вирощування свиней)
Розміщення технічних засобів провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування
оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

1 Міністерство
19326017, Львівський регіональний структурний підрозінфраструктури діл Державного підприємства обслуговування повітряного
України
руху України, 79040, м. Львів, вул. Любінська, 217, тел.:
(+38 032) 297-21-12, факс (+38 032) 297-21-11

найменування
Частина приміщення лінійно-апаратного залу
(ЛАЗ) № 22 на 1-му поверсі будівлі команднодиспетчерського пункту (КДП) (літ. А) Чернівецької
служби ОПР Львівського РСП Украероруху

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахо- загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
19477064.3.СШФШЕЛ1806 м. Чернівці,
1,0
15 477,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів оператора телекомувул. Чкалостаном на 31.03.2019
нікацій (телекомунікаційного обладнання зв’язку для
ва, 30
організації каналів передачі даних Державного підприємства обслуговування повітряного руху України)
реєстровий номер майна

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 м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний
телефон)
1 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса
і науки України
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
тел. (044) 239-32-94
2 Міністерство юсти- 00015622, Міністерство юстиції України, 01001, м. Київ,
ції України
вул. Городецького, 13, тел. (044) 278-37-23;
факс (044) 271-17-83

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – частина стін на 2-му та 4-му
03150, м. Київ, вул. Літ2,0
32 910,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів оператора
поверхах у гуртожитку № 2 коледжу геологорозвіня, 25
станом на 31.03.2019
та провайдера телекомунікацій, який надає
дувальних технологій
послуги доступу до Інтернету
Нерухоме майно – частина нежитлового примі00015622.2.АААГБД728 м. Київ, пров. Риль2,0
67 500,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
щення (на 1-му поверсі)
ський, 10, літ. «А»
станом на 30.04.2019
(банкомат)
найменування

реєстровий номер
майна
–

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

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинських областях
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державного майна

 Назва об’єкта: вбудоване приміщення (поз. 16) площею
5,0 м2 першого поверху в службовій будівлі митного оформлення (літера І) за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, МАПП «Ужгород», що обліковується на балансі Державної
фіскальної служби України та перебуває в оперативному управлінні
Закарпатської митниці ДФС.
Орган управління майном – Державна фіскальна служба України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2019 року,
що становить 1 868,50 грн (без ПДВ); сплата гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних плат – 11 211,00 грн (без
ПДВ). Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач коштів: Регіональне відділення Фонду
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код ЄДРПОУ
42899921, р/р 37314031057855. Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 5,0 м2); ефективне використання орендованого майна відповідно до мети використання:
митно-брокерська діяльність; термін дії договору оренди – 2 роки
364 дні; 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 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; продовження терміну дії договору оренди
нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством;
протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
майно на користь блансоутримувача на суму, не меншу ніж вартість
за висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством;
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 балансоутримувачем 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; майно передається в оренду без
права викупу орендарем та передачі в суборенду.
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 конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено
об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 307.
У разі, якщо вказаний строк припадає на вихідний або святковий день, то конкурс буде проведено на наступний робочий день
об 11.00.
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) 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.
Документи приймаються в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою:
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Контактний телефон (0312) 61-21-50.

19 червня 2019 року

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
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10
хвилин до початку 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).

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

 І. Назва об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень:
підсобне (згідно з техпаспортом кімн. № 11) площею 2,0 м2
на 2-му поверсі; комора (згідно з техпаспортом кімн. № 11)
площею 1,0 м2 на 3-му поверсі; коридор (згідно з техпаспортом кімн. № 55) площею 1,0 м2 на 4-му поверсі 4/5-повер
хового гуртожитку № 1, інв. № 70331, літ. «А-5», загальною
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що пере
буває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 22.03.2019, становить 29 800,00 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 – 2733,18 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 455,53 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.
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 майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору 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. 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 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 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 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 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: частина нежитлових приміщень:
холу (згідно з техпаспортом кімн. № 35 площею 1,0 м2) на 1-му
поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею
1,0 м2) на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн.
№ 12 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 12 площею 1,0 м2) на 5-му
поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 73076, літ. «В-5»,
загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 18.03.2019, становить 37 900,00 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 – 3476,10 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 579,35 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.
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 майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору 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. 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 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 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 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: частина нежитлових приміщень:
вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2
на 2-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24)
площею 1,0 м2 на 3-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 4-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 5-му поверсі;
вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на
6-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 7-му поверсі; вестибуля (згідно з техпаспортом
кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 8-му поверсі; вестибуля (згідно з
техпаспортом кімн. № 24) площею 1,0 м2 на 9-му поверсі; машинного відділення (згідно з техпаспортом кімн. № 1) площею
1,0 м2 9-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 62418, літ. «А-9»,
загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська,
218, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 18.03.2019, становить 68 300,00 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 – 6264,36 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 1044,06 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.
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
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меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору 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. 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 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 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 5 % 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.
 ІV. Назва об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень:
коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 58 площею 2,0 м2) на
3-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 46 площею 1,0 м2 та кімн. № 25 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 11 площею 1,0 м2 та кімн.
№ 60 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 25 площею 2,0 м2) на 8-му поверсі; комори
(згідно з техпаспортом кімн. № 7 площею 2,0 м2) на технічному
поверсі 9-поверхового гуртожитку № 7, інв. № 85702, літ. «А-9»,
загальною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51а, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 22.03.2019, становить 74 500,00 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 – 6832,98 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 1138,83 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.
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 майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору 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. 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 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.
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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 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 5 % 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 12.00
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 о 12.00.
 V. Назва об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень:
коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 60 площею 2,0 м2)
на 3-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 46
площею 2,0 м2) на 4-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 46 площею 2,0 м2) на 7-му поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 11 площею 2,0 м2) на 8-му
поверсі; коридору (згідно з техпаспортом кімн. № 6 площею
2,0 м2) на технічному поверсі 9-поверхового гуртожитку № 8,
інв. № 85701, літ. «А-9», загальною площею 10,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 22.03.2019, становить 74 500,00 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 – 6832,98 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 1138,83 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.
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 майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору 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. 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 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 5 % 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 12.30
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 12.30.
 VI. Назва об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень:
коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та
кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 2-му поверсі; коридорів (згідно
з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2)
на 4-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16
площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 5-му поверсі;
коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та
кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 6-му поверсі; коридорів (згідно
з техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом
кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 8-му
поверсі; коридорів (згідно з техпаспортом кімн. № 16 площею
1,0 м2 та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 9-му поверсі; коридору

машинного відділення (згідно з техпаспортом кімн. № 3) площею 2,0 м2 9-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 86391, літ.
«А-9», загальною площею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 18.03.2019, становить 136 500,00 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 – 12519,54 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 2086,59 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.
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 майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору 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. 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 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 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
не менш ніж 5 % 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 14.30
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 14.30.
 VII. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина
кімн. № 21 (сходи), розташованої на 3-му поверсі 5-поверхового
гуртожитку № 3, інв. № 896, літ. «А-5», загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 22.03.2019, становить 8 400,00 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 – 770,46 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 – квітень 2019 року, яка без урахування
ПДВ становить 128,41 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.
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 майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
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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. 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 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 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 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 о 15.00
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 о 15.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали (для об’єктів І – VII):
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.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна

 Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: приміщення першого поверху будівлі (літ. А) (реєстровий номер
за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності
08734606.2.ЛРПМФВ001) загальною площею 18,0 м2 (у т. ч.
приміщення: (1-15) – 12,2 м2, (1-16) – 2,8 м2, (1-17) – 3,0 м2)
за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228.
Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій
області» (код за ЄДРПОУ 08734606).
Орган управління – Міністерство внутрішніх справ України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про незалежну оцінку
майна на 28.02.2019 становить 262 923,00 грн (без ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди (відповідно до мети оренди): розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.
Орендна ставка: згідно з п. 17 додатка 2 до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995
№ 786 (зі змінами), – 8 %.
Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ становить
1768,60 грн (базовий місяць розрахунку: березень 2019 р.).
Розмір гарантійного внеску, який становить шість стартових
орендних плат, – 10611,60 грн без урахування ПДВ.
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Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій
області, код ЄДРПОУ одержувача 21432643, р/р 37319044008539
МФО 820172 в Державній казначейській службі м. Київ, призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 18,0 м2».
Основні умови конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
порівняно зі стартовим розміром орендної плати, що становить
1768,60 грн за базовий (березень 2019 р.) місяць оренди;
2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (відповідно до мети оренди);
3) дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта;
4) компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 5 робочих
днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу та надання
орендодавцю на момент укладення договору оренди копії підтвердного документа;
5) для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати сплата завдатку протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована сума місячної орендної
плати, до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством;
6) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації
(до 15 числа місяця, наступного за звітним);
7) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж його вартість
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
у порядку, визначеному законодавством, протягом 10 робочих днів
після укладення договору;
8) заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб;
9) належне утримання та збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, забезпечення пожежної
безпеки;
10) своєчасне здійснення за рахунок орендаря поточного ремонту
орендованого майна;
11) право орендодавця контролювати з можливим залученням балансоутримувача виконання умов договору та використання майна,
переданого в оренду, і у разі необхідності вжиття відповідних заходів
реагування спільно з балансоутримувачем;
12) укладання з балансоутримувачем протягом 15 робочих днів
після підписання договору оренди окремого договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, в т. ч про компенсацію плати податку за землю та надання
комунальних послуг орендарю;
13) термін оренди – 2 роки 11 місяців;
14) подальше продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди, за наявності
погодження балансоутримувача та згоди органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди. 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;
15) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому
шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення –
власністю держави і компенсації не підлягають;
16) переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання
інших умов конкурсу;
17) сплата гарантійного внеску або надання банківської гарантії
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.11.2017 № 886);
18) переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди;
19) внесення протягом 10 (десяти) робочих днів від дати укладення
договору оренди плати за шість місяців (відповідно до п. 5 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.11.2017 № 886).
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 04.10.1995
№ 786 (зі змінами).
У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та
перераховується до державного бюджету. 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 проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.11.2017 № 886.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної 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 учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність
застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства
(у довільній формі за підписом керівника);
відомості про претендента для юридичної особи: документи,
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у запечатаному конверті з написом «На конкурс» з відбитком
печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі невідповідності поданих матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації про
конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі
учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії в день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 14-й календарний
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а, каб. № 3.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (каб. № 3).
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі –
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58001,
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 9. Контактний телефон для
довідок 55-42-35.

м. КИЇВ
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду
державного майна України по м. Києву інформацію про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати з принципом аукціону на право оренди державного
майна – нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею
39,5 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 37
(окремо розташована будівля біля корпусу № 20), опубліковану в
газеті «Відомості приватизації» від 05.06. 2019 № 23 (1251) на
стор. 13, вважати недійсною.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 03.06.2019
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Морський торговельний
порт «Южний», а саме: нежитлового приміщення в будівлі побутових
приміщень (інв. № 50144, реєстровий № 04704790.1.ФМКЦХЕ075)
загальною площею 10,2 м2 за адресою: Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ «АЕРОПОРТ КИЇВ КАРГО» (код ЄДРПОУ
36406879).

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

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 № 13 загальною площею 48,4 м2 військового
містечка № 193 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 18.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно
до вимог чинного законодавства, становить 641,35 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення виробництва; 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.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; (050) 135-79-34.
ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ (району) про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ
м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик (бетонний) військового містечка № 32 загальною площею
51,0 м2 за адресою : Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська
сільська рада, урочище Курницьке, 32.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
квітень 2019 року становить 1 991,12 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з
вимогами чинного законодавства України.
2. Використання об’єкта оренди під розміщення обладнання технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.
3.Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними організаціями.
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.
11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди
буде вважатися припиненим.
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
13. 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.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
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Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й день після публікації цієї інформації.
Телефон для довідок: (03259) тел./факс 2-11-30, тел. 21-11-40.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень та
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену
належним чином копію звіту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: посвідчену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи, з наданням повноважень та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати
(завдатку та гарантії), додаткові пропозиції до договору оренди; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
ІНФОРМАЦІЯ
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Націо
нальний університет оборони України імені Івана Черняховського,
адреса: 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28.
 1. Назва об’єкта тайого місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 33,3 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28, військове містечко № 63, будівля № 74, рік
побудови – 1984.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2019 становить 671 140,00 грн (без урахування ПДВ).

Стартовий розмір орендної плати становить 2 237,13 грн
(без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – березень
2019 року за умови використання об’єкта оренди: під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах (орендна ставка – 4 % ).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекси інфляції згідно із законодавством.
 2. Назва об’єкта тайого місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 70,5 м2 за адресою: м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 28, військове містечко № 63, будівля № 13, рік
побудови – 1915.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.03.2019 становить 1 420 650,00 грн (без урахування ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати становить 4 735,50 грн
(без урахування ПДВ) за базовий місяць оренди – березень
2019 року за умови використання об’єкта оренди: під розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах (орендна ставка – 4 % ).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекси інфляції згідно з законодавством.
Балансоутримувач: Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського.
Основні вимоги конкурсу та умови експлуатації:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим розміром орендної плати; авансовий внесок у
розмірі, не меншому ніж дві місячні орендні плати, протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди; своєчасно і у повному обсязі
сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції (щомісяця
не пізніше 10 банківських днів з дня отримання рахунка); відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсацію земельного податку за користування земельною ділянкою під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за публікацію
оголошення щодо конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна
окремого об’єкта; виконання капітального та поточного ремонту
орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; ефективне використання об’єкта оренди відповідно
до його призначення та умов договору оренди.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28 (кімн. 5).

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності
 Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100; тел. (0432)
55-54-65.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства, що створюється
на базі державного підприємства.
Основні види продукції (послуг), що виробляються державним
підприємством «Вінницький завод «Кристал»:
32.12 – виробництво ювелірних і подібних виробів;
46.18 – оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
47.77 – роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) державного
підприємства «Вінницький завод «Кристал», од.:
основних засобів – 2310,37;
незавершеного будівництва – 80;
нематеріальних активів – 16.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства – державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», тис. грн: 4086,00.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»
станом на 31.03.2019, тис. грн:
основних засобів – 10474,0;
незавершеного будівництва – 196,0;
нематеріальних активів – 98,0.
Розмір земельних ділянок, усього: 2,014277 га (20 142,77 м2),
зокрема:
1. Розмір земельної ділянки: 19 959,00 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. 600-річчя, 21,
м. Вінниця, 21100.
Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.

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: частина кабельної каналізації площею 3941,4 пог. м.
Балансоутримувач: Дніпровський РСП ДП «Обслуговування повітряного руху України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, Аеропорт ЦА,
вул. Аеропортівська, вул. Яснополянська.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Укрчерметавтоматика».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини кабельної каналізації.

№ 25 (1253)

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу та завірений печаткою (при наявності) та комплект документів, передбачених Переліком документів, які подаються
орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності затвердженим наказом Фонду
від 15.02.2013 № 201;
для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської
та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про
те, що до учасника не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про
реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
декларація про доходи;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції учасників мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (к. 10) за
адресою: м Київ, просп. Повітрофлотський, 28 в окремому конверті
з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу,
із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Конкурсна пропозиція щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди подається учасником в запечатаному конверті в день
проведення конкурсу на відкритому засіданні конкурсної комісії.
Контактні телефони: (044) 271-07-44, 271-09-73.
ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Чернівці
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
державного військового майна, що відбувся 05.06.2019
Конурс на право укладення договору оренди нерухомого військового майна – нежитлових приміщень третього поверху (№ 3-65, 3-66,
3-67, 3-69) загальною площею 29,8 м2 в будівлі (літ. А) Гарнізонного
будинку офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101 за адресою:
м. Чернівці, пл. Театральна, 6 визнано таким, що не відбувся.

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

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
13.02.2019:
виробниче використання – 1 231,41 грн за 1 м2;
комерційне використання – 2565,43 грн за 1 м2.
2. Розмір земельної ділянки: 183,77 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Павлова Академіка, 4,
м. Вінниця.
Цільове призначення земельної ділянки: комерційне використання.
Правовий режим земельної ділянки: договір сервітуту (на стадії
оформлення).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на
13.02.2019: 3440,99 грн за 1 м2.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення),
та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник і 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», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 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)»,
2.2. «Оцінка 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», 1.3.
«Оцінка колісних транспортних засобів», 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»;
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)», 2.2. «Оцінка 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:
необоротні активи суб’єкта господарювання; основні засоби (земельні ділянки (речові права на них), будівлі (приміщення),
споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади,
колісні транспортні засоби) та нематеріальні активи; єдиний (цілісний) майновий комплекс суб’єкта господарювання; пакет акцій
акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує
його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 100 000,00 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 14.00 27 червня
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 04 липня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Дніпровська виправна колонія (№ 89)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Данила Галицького (Будьонного), 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АБ «УКРГАЗБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет
ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
38а, гуртожиток № 3.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Малієнко В. С.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
30,1 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
26д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Адвокат Темченко Сергій Леонідович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
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 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 15,0 м2 та не-

житлове приміщення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 32.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху, приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
27,9 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 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 Кострикіна О. А.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
83,28 м2 (у т. ч. 11,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
136,0 м2 (у т. ч. 7,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Робоча, 166.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Данилов А. А.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
92,6 м2 (у т. ч. 17,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Робоча, 174.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Білан Н. П.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
195,38 м2.
Балансоутримувач: ДУ «П’ятихатська виправна колонія
(№ 122)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
П’ятихатський район, с. Красноіванівка, вул. Набережна, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «НІКОТЕПЛОСЕРВІС».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
163,49 м2 (у т. ч. 46,09 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «КОМФОРТ-КРИВБАС».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
84,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДПІ «Кривбаспроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий (К. Маркса), 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Ринковий В. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
44,5 м2 (у т. ч. 6,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна,
37а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Ренжин І. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
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 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею

213,21 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Жовтоводська виправна колонія
(№ 26)».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жовті Води, пров. Дальній, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «НІКОТЕПЛОСЕРВІС».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
19,14 м2, частина даху площею 15,0 м2 та площа загального
користування – 3,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху, приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (колишня будівля
митниці) літ. А-1 загальною площею 124,0 м2 з ґанком літ. а.
Балансоутримувач: АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 05393139).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі у складі: нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 374,8 м2, нежитлова
будівля літ. Б-1 загальною площею 28,4 м2, сарай літ. В., навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4, 6, споруда № 5, мостіння № 1,
які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Дніпроважмаш».
Балансоутримувач: Міський центр соціальної допомоги (код за
ЄДРПОУ 25542943).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Діамантна, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд у
складі: окремі будівлі та споруди відповідного функціонального призначення: навіс, огорожа, замощення (майданчик).
 18. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в четвертий поверх службового будинку (реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ743)
нежитлові приміщення з № 409 до № 412 включно, та з № 453
до № 459 включно, частина приміщення коридору № 450 площею 10,3 м2, загальною площею 168,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 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» (Адміністрація бердянського морського порту).
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛАСК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ265, нежитлові
приміщення (літ. А; приміщення № 4, № 7, № 8, № 16 площею
69,2 м2, частини приміщень коридорів № 1, № 2, № 5, № 6 площею 18,8 м2) загальною площею 88,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, м. Вільнянськ, вул. Леніна, 41а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізька дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Круженков В. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина нежитлового приміщення № 109 першого поверху учбоволабораторного корпусу (літ. А-3), реєстровий № 02070849.12.
КМФХЧХ001, загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізькій національний технічний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
21.05.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.

 21. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загаль-

ною площею 165,96 м2, що перебуває на балансі АТ «Запорізький завод феросплавів» та не увійшло до його статутного
капіталу в процесі приватизації, а саме: частина нежитлового
приміщення ХХІІ (у складі приміщень з № 1 до № 8 включно), приміщення клітини сходів ІХ, загальною площею 66,56 м2, підвального
поверху; нежитлове приміщення ХХVІ (у складі приміщень з № 1 до
№ 10 включно), загальною площею 99,4 м2 першого поверху житлового будинку (літ. А-4-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, що перебуває на балансі АТ «Запорізький завод феросплавів» та не
увійшло до його статутного капіталу в процесі приватизації, а
саме: нежитлове приміщення ХV, загальною площею 37,7 м2,
цокольного поверху житлового будинку (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 23. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, що перебуває на балансі АТ «Запорізький завод феросплавів» та не
увійшло до його статутного капіталу в процесі приватизації,
а саме: частина нежитлового приміщення VІ (у складі приміщень з № 2 до № 4 включно, частини приміщення № 1 площею
10,7 м2) та частина приміщення клітини сходів І площею 7,6 м2,
загальною площею 59,3 м2 підвального поверху житлового будинку (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пров. Дружний, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: бетонні замощення загальною
площею 402 м2.
Балансоутримувач: Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Підгайці, вул. Лелеківська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Жуков Микола Миколайович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: замощення або майданчики.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
47,54 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Вільшанському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Маловільшанська сільська рада.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
11,6 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Благовіщенському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Вільхівська сільська рада.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 27.Назва об’єкта оцінки: приміщення складу з добудовою
загальною площею 569,2 м2.
Балансоутримувач: 25 державна пожежно-рятувальна частина
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 40-річчя Перемоги, 22/29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.05.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «АВ метал груп».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення та частини будівель.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде проведено відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними
наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 27 червня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться 04.07.2019 об 11.00 у регіональному
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 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 конкуру з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
індивідуально визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: бокс № 2 загальною площею 1031,9 м2 (реєстровий номер 22927045.2.ЦГЮПАВ2289),
що перебуває на балансі Вуглегірської теплової електричної станції
ПАТ «Центренерго», код за ЄДРПОУ 00131245.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський
р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, 101.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Енергосетьспецмонтаж».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 6,21 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального
призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 першого поверху аудиторного корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19.
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 Толкачова Т. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 98,7 м2 цокольного поверху головного навчального корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ
38177113.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, 19.
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 Толкачова Т. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 74,8 м2 першого поверху будівлі
(реєстровий номер 02359981.1.АААДЕЕ859), що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Донецькій області, код
за ЄДРПОУ 2359981.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Гагаріна, 21.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адреса:
donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Науково-виробниче впроваджувальне
мале підприємство «МРІЯ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
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.

№ 25 (1253)

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях
(не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних 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.

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. Будівлі загальною площею 1241,8 м2, а саме: будівля
(літера «А») площею 583,6 м2, будівля (літера «Б») площею 250,6 м2,
будівля («літера «В») площею 207,0 м2, будівля (літера «Г») площею
196,1 м2 та будівля (літера «Д») площею 4,5 м2, що обліковуються на
балансі Філії «Івано-Франківський державний обласний навчальнокурсовий комбінат УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. ІваноФранківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 3.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Зуєнко Микола Миколайович.
 2. Приміщення загальною площею 134,52 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії ДП «Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4.
Запланована дата оцінки: 31.05.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – Громадська організація «Авторська студія розвитку дітей та молоді «Джем».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається з:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати для об’єктів нерухомого майна: будівель
загальною площею 1241,8 м2, а саме: будівлі (літера «А») площею
583,6 м2, будівлі (літера «Б») площею 250,6 м2, будівлі («літера «В»)
площею 207,0 м2, будівлі (літера «Г») площею 196,1 м2 та будівлі
(літера «Д») площею 4,5 м2 за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 3, – 14 000 грн; приміщення загальною площею 134,52 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4, – 4 800 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, 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 у приміщенні Регіонального
відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, кабінеті 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТі
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова будівля
загальною площею 230,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Городоцька
районна державна адміністрація Львівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 38с.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: окремі будівлі (за адміністративним призначенням).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
загальною площею 18,5 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стуса, 2.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стуса, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ГО «Товариство символ драми».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
загальною площею 22,1 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 36.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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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, просп. В. Чорновола, 57.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «БК «СТРИХ».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
загальною площею 25,0 м2 на першому поверсі п'ятиповерхової
будівлі гуртожитку № 3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький
р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 9.
Балансоутримувач: Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 44,66 м2 на цокольному поверсі адмінбудівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській
області».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 136,7 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2.
Балансоутримувач: Державна установа «Львівська виправна колонія (№ 48)».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Швейне ательє «Берегиня».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною
площею 213,00 м2 першого поверху адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів,
вул. Нересенська, 2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Тячівському районі Закарпатської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
 7. 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
«Укрінтеравтосервіс-Закарпаття».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1.
Балансоутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Куклишин
Микола Павлович.
 8. 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 на Публічне акціонерне товариство
«Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
смт Великий Березний, вул. Шевченка, 29.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Почесний консул Словацької Республіки
в смт Великий Березний Адамчук Олег Іванович.
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 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення автозупинки

площею 32,78 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. Березний, на автодорозі Львів – Самбір –
Ужгород, (км. 208+200).
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Закарпатській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. М. Березний, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, (км. 208+200).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Шолтис
Степан Йосипович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу (поз.45)
та приміщення (поз. 56) загальною площею 11,0 м2 першого поверху будівлі літ. «А» навчально-лабораторного корпусу
літ «АА’».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа-підприємець Джурджа
Андрій Юрійович.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 50, 51,
52, 53 на плані) загальною площею 32,0 м2 на першому поверсі
будівлі літ. А поліклініки, лікарні літ. А, А’, Д.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Грибоєдова, 12.
Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській
області».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сакура Фарм».
 12. Назва об’єкта оцінки: площадка для відпочинку студентів площею 31,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 22.
Балансоутримувач: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43021, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Винниченка, 22.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Веніславська Наталія Вікторівна.
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 – № 4, № 7 –
№ 12 – 2400,00 грн; для об’єктів № 5, № 6 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1 – № 11 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для
об’єкта № 12 – площадки під розміщення торгових об’єктів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033)
224-80-24.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській
областях щодо уточнення інформації, опублікованої в газеті
«Відомості приватизації від 12.06.2019 № 24 (1252), щодо
вартості робіт по об’єктах незавершеного будівництва,
яка буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна
під час обрання переможця
1. Об’єкт незавершеного будівництва спортивний комплекс. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 15а, с. Вікторія, Пирятинський р-н, Полтавська обл. Максимальна вартість надання послуг з
оцінки майна становить 4 720,00 грн.
2. Об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 720,00 грн.
3. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новоселівка, 3, с. Березняки, Недригайлівський р-н, Сумська обл. Максимальна вартість надання
послуг з оцінки майна становить 4 720,00 грн.
4. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новоселівка, 5, с. Березняки, Недригайлівський р-н, Сумська обл. Максимальна вартість надання
послуг з оцінки майна становить 4 720,00 грн.
5. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новоселівка, 11, с. Березняки, Недригайлівський р-н, Сумська обл. Максимальна вартість надання
послуг з оцінки майна становить 4 720,00 грн.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів
ЗалишкоВид вар- ва вартість Платник робіт з
тості
об’єкта,
оцінки
грн
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Нежитлові приміщення та сходові 30.06.19 Ринкова 1917220,64 Почаївська міськлітки перщого та другого пока рада
верхів частини адмінбудинку «А»
загальною площею 248,15 м2 у
будівлі адмінбудинку Почаївського
МВМ за адресою: вул. Банкова, 1а,
м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебувають
на балансі Головного управління
Національної поліції в Тернопільській області
Частина приміщення адмінбудин- 30.06.19 Ринкова 114624,38 Громадська
ку загальною площею 607,6 м2, а
організація
саме: цокольний поверх загальною
«Асоціація
площею 193,3 м2, 1-й поверх
краєзнавцівзагальною площею 199,1 м2, 2-й
енциклопедистів
поверх загальною площею 215,2 м2
Тернопільщини»
за адресою: вул. Багата, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі
державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної
державної адміністрації»
Визначення ринкової вартості об’єктів
з метою продовження договору оренди
Частина приміщень будівлі «Гаражі» 30.06.19 Ринкова 568,82
Фізична особа –
виробничої бази монастиря Берпідприємець
2
нардинів площею 47,2 м за адреКокольський
сою: вул. Незалежності, 8, м. ЗбаЛюбомир Васираж, Тернопільська обл., що перельович
буває на балансі Національного
заповідника «Замки Тернопілля»
Будівля «Газова рампа» виробничої 30.06.19 Ринкова 278,74
Фізична особа
бази монастиря Бернардинів, пло–підприємець
2
щею 60,7 м за адресою: вул. НезаКокольський
лежності, 8, м. Збараж, ТернопільЛюбомир Васиська обл., що перебуває на балансі
льович
Національного заповідника «Замки
Тернопілля»

Назва об’єкта оцінки,
№
місцезнаходження та найменування
з/п
балансоутримувача
1

2

3

4

Дата
оцінки

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
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рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів
№ 1, 3 – 2100,00 грн; об’єкта № 2 – 2000,00 грн; об’єкта № 4 – 2500,00
грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3, 4 не повинен
перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель адміністративної,
торговельно-адміністративної та торговельної нерухомості; подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської
та складської нерухомості; подібними до об’єкта оцінки № 4 – нерухоме майно – окремі будівлі виробничої, виробничо-складської
та складської 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 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.
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, місцезнаходження Дата
Вид
з/п та найменування балансоутримувача оцінки вартості

Залишкова
вартість Платник робіт
об’єкта,
з оцінки
грн

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
Ринкова

231,27
30.06.19

1 Частина приміщення матеріального
складу (поз.6) площею 15,5 м2 за адресою: вул. Миру, 18, м. Ланівці, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Регіонального офіса водних ресурсів у
Тернопільській області

Фізична особа – підприємець Керея
Олександр
Олександрович

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, яким 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, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта –
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’єкта не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничоскладської та складської 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 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.
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Продовження таблиці

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки,
№
Мета прове- Інформація
площа, місцезнаходження,
Дата оцінки
з/п
дення оцінки про платника
балансоутримувач
1 Частина одноповерхового
навісу, інв. № 44, загальною
площею 50,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цементна, 3, на
балансі ДП МОУ «Харківська
контора матеріально-технічного
забезпечення», 08162096,
тел. (057) 370-38-63

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

№
з/п

Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки,грн

ВизначенФОП Брасланя вартості
вець С. І.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2200

2 Нежитлові приміщення у вес- 02.05.19
тибулі гуртожитку загальною
площею 5,9 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6а, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896

ВизначенСПДФО
ня вартості
Дем’яненко
об’єкта з
Ілона Ігорівна
метою продовження договору оренди

2200

3 Нежитлові приміщення у вес- 02.05.19
тибулі гуртожитку загальною
площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6, що перебувають на балансі Національного
аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
23912896

ВизначенСПДФО
ня вартості
Дем’яненко
об’єкта з
Ілона Ігорівна
метою продовження договору оренди

2200

4 Нежитлові приміщення на 1-му 26.06.19
поверсі 2-поверхового будинку
диспетчерського пункту загальною площею 120,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна,
4, що перебувають на балансі
Відокремленого підрозділу «Північна електроенергетична система» Державного підприємства
«Національна енергетична компанія «Укренерго», 00131624,
тел. 730-23-11

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Акціонерне
товариство
«Харківобленерго»

2700

5 Нежитлові приміщення – кімн. 16.05.19
№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 на 1-му поверсі
9-поверхової адміністративної будівлі гуртожитку, інв.
№ 103289638, загальною
площею 171,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цілиноградська,
52, що перебувають на балансі
Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені
Петра Василенка, 00493741,
тел. 700-38-89

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ФОП Кривобок Катерина
Володимирівна

2700

6 Частина нежитлового примі01.08.19
щення на сходовій клітці технічного поверху 14-поверхового
житлового відомчого будинку
(літ. А-14) загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Гагаріна, 52, на балансі
Українського державного університету залізничного транспорту, 1116472, тел. (057)
732-28-75

ВизначенПрАТ «КИЇВня вартості
СТАР»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

7 Нежитлове приміщення на
28.05.19
1-му поверсі 3-поверхової прибудови до адмінбудівлі (інв.
№ 1030007, літ. «А-5») загальною площею 16,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, на балансі Головного
управління Національної поліції
в Харківській області, 40108599,
тел. 700-29-16

ВизначенФОП Кашніня вартості
кова Любов
об’єкта з
Федорівна
метою продовження договору оренди

8 Частина нежитлового одноповерхового приміщення
складу технічного майна,
інв. № 2, загальною площею
200,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цементна, 3, на балансі
ДП МОУ «Харківська контора
матеріально-технічного забезпечення», 08162096, тел. (057)
370-38-63

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенПП «Партня вартості
нер А»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2700

9 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 1 площею 30,84 м2, № 2
площею 11,3 м2, № 3 площею
4,33 м2, № 4 площею 1,83 м2,
№ 5 площею 2,17 м2, № 6 площею 1,36 м2 на 1-му поверсі
9-поверхового гуртожитку № 1,
інв. № 1030022, загальною
площею 51,83 м2 за адресою:
учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, с-ще Докучаєвське,
Харківський р-н, Харківська
обл., що перебувають на балансі Харківського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (057) 709-03-00

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Топичканя вартості
нов С. Ю.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2700

10 Частина пральної кімнати на
25.06.19
1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 4, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 9,
на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «ХАІ», 023912896

ВизначенФОП Буряковня вартості
ський В. М.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

11 Нежитлові приміщення гаража, інв. № 10330005, літ. «Б»,
загальною площею 46,9 м2
за адресою: Харківська обл.,
Борівський р-н, смт Борова,
вул. Миру, 34а, що перебувають
на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Борівському районі
Харківської області, 37880458,
тел. (057) 596-68-79

ВизначенФОП Хатняння вартості
ська В. А.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2700

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

2200

2200

Найменування об’єкта оцінки,
Мета прове- Інформація
площа, місцезнаходження,
Дата оцінки
дення оцінки про платника
балансоутримувач

Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки,грн

12 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 8 (кафе – згідно з техпаспортом), кімн. № 9 (кафе –
згідно з техпаспортом), кімн.
№ 10 (підсобне – згідно з
техпаспортом), кімн. № 11
(коридор – згідно з техпаспортом), кімн. № 12 (підсобне –
згідно з техпаспортом), кімн.
№ 13 (коридор – згідно з
техпаспортом) на першому поверсі 3-поверхового спортивного комплексу, інв. № 82581,
літ. «А-3», загальною площею
85,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 104, що перебувають на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
02071139,
тел. (057) 704-93-14

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «ОВІС»
ня вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2200

13 Нежитлові приміщення –
кімн. № I, 1, 2, 3, 4 на 1-му
поверсі одноповерхової будівлі дільничної лікарні, літ.
за техпаспортом «А-1», інв.
№ 10310028, загальною площею 63,9 м2 за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н,
с. Бунакове, вул. Молодіжна,
1, що перебувають на балансі
Лозівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини, 00705700,
тел. (057) 452-26-37

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенАТ «Укрпошта»
ня вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2700

14 Три садових будиночки на
території бази відпочинку
«Дружба», що не є пам’яткою
архітектури, загальною площею
88,0 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н,
смт Салтів, на балансі ДП «Агроспецсервіс», 34532280

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Олійник
ня вартості
О. Я.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

3500

15 Частина нежитлового при25.05.19
міщення (пральна кімната) на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7 загальною
площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чкалова, 1, на
балансі Студентського містечка
Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896,
тел. 788-41-16

ВизначенФОП Буряковня вартості
ський В. М.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

16 Частина нежитлового при25.05.19
міщення (пральна кімната)
на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 5 загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 5,
на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «ХАІ», 23912896,
тел. 788-41-16

ВизначенФОП Буряковня вартості
ський В. М.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

17 Нежитлове приміщен21.06.19
ня – будівля пташника,
реєстровий номер майна
00852909.1.БЕШСНП4400 (інв.
№ 312, літ. «Д-1»), загальною
площею 1741,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Зміївський
р-н, с. Пасіки, вул. Синявіна,
6а, на балансі Державного підприємства «Іскра», 852909

ВизначенФОП Мозолєв
ня вартості
О. О.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

3700

18 Нежитлові приміщення – кімн.
№ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62 на 2-му поверсі 2-поверхової виробничої
будівлі, інв. № 332, 3370/5,
літ. «Ж-2», загальною площею
117,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Тарасівська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківське промислово-торговельне
підприємство», 38494092,
тел. (057) 719-11-10

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «БІОня вартості
ПЛЕЙС»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2700

19 Нежитлові приміщення загальною площею об’єкта 747,13 м2,
а саме: кімн. № 13, 14, 15,
18, 19, 20, 21 на 1-му поверсі
2-поверхової виробничої будівлі, інв. № 301, літ. «А-2-3»,
загальною площею 54,7 м2;
кімн. № 9, 10, частина кімн.
№ 3, межа якої проходить до
стіни кімн. № 7 на рівні основної стіни кімнати площею
236,5 м2 та частина кімн. № 7,
межа якої проходить до стіни
кімн. № 3 площею 54,43 м2 на
1-поверсі, загальною площею
305,93 м2 та кімн. № 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 63,
64, 65, 66, 67 на 2-му поверсі
загальною площею 386,5 м2
2-поверхової виробничої будівлі інв. № 332, 3370/5, літ.
«Ж-2, за адресою: м. Харків,
вул. Тарасівська, 6, на балансі
ДП «Харківське промисловоторговельне підприємство»,
38494092, тел. (057) 719-11-10

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «ВЕТня вартості
ЛАЙН АГРОоб’єкта орен- САЄНС»
ди з метою
передачі в
оренду

3200

20 Одноповерхова будівля КПП,
інв. № 121000, літ. «О-1»,
реєстровий № 33689922.37.
ААААЕЖ244, загальною площею
9,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Переможців, 6а, на балансі Східної філії Концерну
«Військторгсервіс», 38746882,
тел. (050) 960-78-92

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенТОВ «АВТОня вартості
РАЙ ПЛЮС»
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2200


19 червня 2019 року

20

відомості
приватизації

Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки,
№
Мета прове- Інформація
площа, місцезнаходження,
Дата оцінки
з/п
дення оцінки про платника
балансоутримувач
21 Одноповерхова будівля
складу-погреба, інв. № 89000,
літ. «Р-1», реєстровий
№ 33689922.37.ААААЕЖ240,
загальною площею
60,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, на
балансі Східної філії Концерну
«Військторгсервіс», 38746882,
тел. (050) 960-78-92

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Ус Євгеня вартості
ній Олексаноб’єкта орен- дрович
ди з метою
передачі в
оренду

Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки,грн

№
з/п

ВизначенФОП Малиня вартості
шев В. В.
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2200

23 Приміщення на технічному по- 27.06.19
версі (12,0 м2) та частина даху
(20,0 м2) учбового корпусу «Б»
загальною площею 32,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд.77, що обліковується на балансі Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, 2071139,
тел.704-92-93.

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна»

2200

24 Одноповерхова будівля ангара 10.05.19
загальною площею 510,9 м2
за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, с-ще Докучаєвське (Комуніст), Учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що обліковується на балансі
Харківського національного
аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, 493764,
тел. (057) 709-03-00

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Підприємство «ТецмАльянс»
Харківської
обласної
організації
всеукраїнської
організації інвалідів «Союз
організацій
інвалідів України»

3700

25 Частина поверхні даху (площею 19.05.19
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, на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний
інститут», 02071180,
тел.: 707-66-00, 707-64-75

ВизначенПрАТ «ВФ
ня вартості
Україна»
об’єкта з
метою продовження договору оренди

26 Нежитлове приміщення – кімн.
№ 311 на третьому поверсі
площею 12,7 м2 та ділянка покрівлі площею 3,0 м2
3-поверхового головного
адміністративного корпусу,
інв. № 101310165, літ. «А-3»,
загальною площею 15,7 м2
за адресою: Харківська обл.,
м. Лозова, вул. Юхима Березовського, 7, на балансі ДУ
«Харківський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України»,
38493324, тел. (057) 315-00-07

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ДП «Український державний центр
радіочастот»
(Північносхідна філія
УДЦР)

2200

2700

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає
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 із:
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 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, 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 заповненої 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 оцінки 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 зазначити 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).
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І. Об’єкти оренди.

2200

22 Частина коридору 5-го повер- 13.08.19
ху навчального корпусу (інв.
№ 17) (пам’ятка архітектури),
загальною площею 9,0 м2 за
адресою: м. Харків, м-н Свободи, 6, на балансі Харківського
національного університету
ім. В. Н. Каразіна, 2071205,
тел.: 705-12-47, 707-52-31

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

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

Найменування об’єкта оцінки,
площа, місцезнаходження,
балансоутримувач

1 Нежитлові приміщення –
кімн. № 4, 8 на 1-му поверсі
2-поверхової виробничої будівлі,
інв. № 307, літ. «Г-2», загальною площею 88,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Тарасівська, 6,
що перебувають на балансі
ДП «Харківське промисловоторговельне підприємство»,
38494092,
тел. (057) 719-11-10

Очікувана
найбільІнформація
Мета провеша ціна
Дата оцінки
про платдення оцінки
послуг з
ника
оцінки,
грн
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ВизначенФОП Яков- 2200
ня вартості лев С. Г.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2 Нежитлові приміщення – кімн.
24.05.19
№ 127 – 130 загальною площею
2
60,0 м на 1-му поверсі 13поверхової будівлі лабораторноконструкторського корпусу,
реєстровий номер майна ДИННГВ
007 (інв. № 10002, літ. «А-13»),
за адресою: м. Харків, просп.
Гагаріна, 168, що перебувають на
балансі Державного підприємства
«Науково-дослідний і проектний
інститут «Союз», 14309830,
тел. 52-70-15

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

3 Одноповерхова нежитлова будівля
магазину, літ. «А-1», та устаткування (2 од.) загальною площею
56,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Борисоглібська, 15а

ВизначенФОП Мина- 3000
ня вартості єва Л. М.
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

ФОП
2200
Шершньов
О. М.

4 Нежитлове приміщення площею
29.06.19
36,0 м2 9-го поверху, ділянка
покрівлі площею 15,0 м2 11поверхової будівлі інженернолабораторного корпусу загальною
площею 51,0 м2 за адресою:
м. Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), 2, на балансі Державного
проектно-вишукувального науководослідного інституту «Укренергомережпроект», 00114092,
тел. 73-25-61

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ПрАТ «ВФ
Україна»

2200

5 Нежитлове приміщення – частина 23.06.19
кімн. № 6 (аудиторія 17А) корпусу
«А-6» на 1-му поверсі 6-поверхової
нежитлової будівлі інв.
№ 10310001, літ. «А-6», загальною
площею 12,02 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський,
75, на балансі Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії
державного управління при Президентові України, 23322597,
тел. 732-29-34

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ФОП Лит- 2200
виненко
Сергій Анатолійович

6 Нежитлові приміщення на цоколь- 30.05.19
ному поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею
107,46 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сергіївська, 8, на балансі Публічного акціонерного товариства
«Харківський електротехнічний
завод «Укрелектромаш» та не увійшло до його статутного капіталу
при корпоратизації, 00213799,
тел. 732-84-92

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ТОВ «РБФ» 2700

7 Нежитлові приміщення – кімн.
02.08.19
№ 14, 16, 18 на 2-му поверсі;
кімн. № 6, 23, 25, 31, 35, 41, 45,
46, 49, 50, 51, 52, 53 на 3-му поверсі; кімн. № 7, 34, 37, 41, 55
на 4-му поверсі; кімн. № 8, 10,
34, 46, 52, 55, 56 на 5-му поверсі
5-поверхового громадського будинку з навчальними майстернями
та кабінетами (інв. № 72450,
літ. за техпаспортом «А-5», реєстровий № 6566), загальною площею 492,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, що перебувають на балансі Державного
вищого навчального закладу
«Харківський коледж будівництва,
архітектури та дизайну», 01275992,
тел. 731-24-31

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ТОВ «СІТІ 2700
ІНВЕСТ 87»

8 Частина даху 9-поверхового гурто- 11.07.19
житку, інв. № 10310001, реєстровий № 03450749.1.ФТЯДЮЛ00,
площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 22-39а,
на балансі Харківського державного автомобільно-дорожнього
коледжу (ідентифікаційний код
3450749), тел. 337-84-07

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ТОВ «ТРИМОБ»

9 Частина вбудованого нежитлового 30.05.19
приміщення на першому поверсі
гуртожитку № 4 площею 131,0 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, на балансі Харківської державної зооветеринарної академії
(ідентифікаційний код 00493758)

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ФОП Са3200
мара Фірас
Махмуд

10 Нежитлові приміщення – кімн.
04.07.19
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24
на 1-му поверсі 1-поверхової будівлі котельно-зварювальної дільниці, корпус 2, площею 401,9 м2,
інв. № 7, літ. В-1; одноповерховий
нежитловий будинок – киснева
станція площею 333,1 м2, інв. № 2,
літ. Ж-1; нежитлові приміщення –
кімн. № 1, 2, 3 на 1-му поверсі
одноповерхової будівлі складу
площею 60,4 м2, інв. № 6, літ. Е-1,
загальною площею 795,4 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебувають на балансі Державної установи «Державний
науково-дослідний і проектний
інститут основної хімії» (ідентифікаційний код 00209740)

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ТОВ «Мета- 3200
леві системи»

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає
Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
ІІ. Об’єкти, що повертаються в державну власність.
 2.1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва – клуб-їдальня дитячого табору ВАТ «Чугуївська
паливна апаратура».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Чугуївський
р-н, смт Кочеток.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта
незавершеного будівництва – клуб-їдальня дитячого табору ВАТ
«Чугуївська паливна апаратура», що повертається в державну власність, та визначення розміру (вартості) збитків, нанесених об’єкту
за час володіння ним.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
27.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 5 970 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській області.
 2.2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий будинок з прибудованим
магазином ВАТ «Птахофабрика «Курганська».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Балаклійський
р-н, с. П’ятигірське.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта
незавершеного будівництва – 40-квартирного житлового будинку з прибудованим магазином ВАТ «Птахофабрика «Курганська» у
с. П’ятигірському Балаклійського району Харківської області, який
повернений до державної власності, та визначення розміру (вартості)
збитків, нанесених об’єкту за час володіння ним покупцем.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
27.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 5 970 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіонального 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 за № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, 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 оцінки 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 зазначити 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
2200

ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі їдальні загальною площею 68,6 м2, що перебувають
на балансі ДВНЗ «Херсонського державного аграрного університету»,
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Лелюк Віталій Анатолійович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів громадського
харчування. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 2. Об’єкт: частина вежі площею 6,0 м2 та мостіння площею
12,0 м2 біля вежі об’єкта УКВ ретранслятор (реєстровий номер
19477064.4.СШФШЕЛ917), що перебуває на балансі Одеського
регіонального структурного підрозділу ДП «Обслуговування повітряного руху України», за адресою: Херсонська обл., м. Берислав,
вул. Ленінградська, 5.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: конструктивні частини будівель та споруд для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки: 2,2 тис. грн.
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 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 76,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу,
що перебуває на балансі Херсонського професійного ліцея харчової
промисловості, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Калайда Ірина Іванівна.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів громадського
харчування. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 97,2 м 2 в адмінбудівлі (реєстровий номер
38030534.1.ВЮСЦФЦ007), що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Нововоронцовському районі Херсонської області, за адресою: Херсонська область, смт Нововоронцовка, вул. Кооперативна, 3.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Комунальна установа «Трудовий архів Нововоронцовського району».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення офісного призначення. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 5. Об’єкт: частина вежі загальною площею 15,0 м2 та частина мостіння загальною площею 2,0 м2 біля вежі об’єкта «УКВ –
ретранслятор», що перебувають на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України, за адресою: Херсонська обл., м. Берислав,
вул. Михайла Горіккера (Ленінградська), 5, аеропорт».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «лайфселл».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: конструктивні частини будівель та споруд для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову
згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання
послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до
Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть
складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552)
22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
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.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі взуттєвої майстерні літ. А-1 площею 38,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тищика, 23а, м. Умань,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Янчук Н. Д.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі
та підвальне приміщення адміністративної будівлі загальною
площею 73,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України в Тальнівському районі
Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 15, м. Тальне,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Юрченко О. В.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому поверсі
прибудови до учбового корпусу (кімн. № 14) загальною площею 15,68 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЄВРО-КОНТАКТ».
Дата оцінки: 30.06.2019.
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 1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення підвалу прибудови до учбового корпусу загальною площею 193,47 (приміщення № 1, 2, 3, 4) та приміщення на другому поверсі прибудови до учбового корпусу загальною площею 48,83 м2 (кімн.
15) загальною площею 242,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ».
Дата оцінки: 30.06.2019.
 1.5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
загальною площею 226,76; приміщення їдальні на першому
поверсі загальною площею 92,56 м2; магазин на першому поверсі загальною площею 21,40 м2; магазин на першому поверсі
загальною площею 37,5 м2; приміщення їдальні на другому поверсі загальною площею 75,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Мусатова Н. М.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 1.6. Назва об’єкта оцінки:
1) частина даху навчального корпусу № 10 площею 52,13 м2,
для встановлення контейнера та щогли з телекомунікаційним
обладнанням стільникового зв’язку (4 антени на щоглі – одне
антено-місце) за адресою: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси;
2) частина даху навчального корпусу № 1 площею 65,0 м2,
для встановлення трубостійок 3 шт. з 4 шт. антен стільникового
зв’язку за адресою: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси;
3) частина технічного поверху площею 15,0 м2 (вигородка),
для встановлення телекомунікаційного обладнання стільникового зв’язку за адресою: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
державний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки: 30.06.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 6000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є об’єкт – нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 17,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науквово-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Железняк О. В.
Дата оцінки: 31.05.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
гуртожитку № 2 площею 27,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 53, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ляшенко В. М.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху триповерхової будівлі загальною площею 56,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомірська, 6, м. Сміла,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Подвисоцька І. Д.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення магазину № 48 площею 165,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Модестова, 8 а, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко О. І.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
цокольного поверху чотириповерхової цегляної будівлі площею
54,51 м2 та частина підвальних приміщень чотириповерхової
цегляної будівлі площею 20,13 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
інституту «Укрдіпросад».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «ТВКФ «ТЕХПРОМ».
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 із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. 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); письмової згоди
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), – 3000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подачі заяв – 04 липня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 10 липня 2019 року об 11.00 в Регіональному 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 конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для надання послуг
з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки: частина коридору (1-2) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу (літ.
А), що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: м. Чернівці, вул. Каспрука, 2.
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: 90,06 грн станом на 31.05.2019.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,8571 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Каспрука, 2.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель освіти.
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):
31.05.2019.
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 (в
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій
області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме юридична особа – фізична особа – підприємець
Палагнюк Тарас Васильович.
До участі в конкурсі 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 напрямком 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 конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта 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’єкта
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5
календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсі 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’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: приміщення та частини будівель за функціональним призначенням – для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
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 конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу 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.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: вагова

№ 2 (літера «А, Б» площею 109,3 м2, мехзерносховище (літера
«В») площею 1315,7 м2, мазутосховище (літера «Г») площею
6,6 м2, мазутонасосна станція (літера «Д») площею 24,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Ічнянський спиртовий завод».
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Дзержинського, 157.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Перша продовольча трейдінгова
компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6720,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
136,3 м2 будівлі гаража.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинське міжрайонне управління водного господарства.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Піщана, 19.
Платник робіт з оцінки: ФОП Дем’янець Р. 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: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: бетонне покриття автодрому загальною площею 1224,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Василівська, 73.
Платник робіт з оцінки: ПП «Авто-старт».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: майданчики, замощення аналогічного функціонального
призначення.
Дата оцінки: 31.05.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
25,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. Івана Франка, 2.
Платник робіт з оцінки: ФОП Нечваль Л. 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, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля навчального приміщення
загальною площею 859,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна
академія статистики, обліку та аудиту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 25.
Платник робіт з оцінки: ТОВ фірма «Серіал».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5600,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
36,1 м2 одноповерхової будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Куликівська
районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Куликівський
р-н, с. Дроздівка, вул. Шевченка, 62.
Платник робіт з оцінки: ФОП Смаль 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, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі гаража площею 92,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинське управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. М. Заньковецької, 4.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко Ю. Ю.
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: 30.06.2019.
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.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу 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.
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по
Чернігівській області в інформації про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації»:
№ 11 (1239) від 13.03.2019, щодо об’єкта № 5 слід читати: «Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України».;
№ 17 (1245) від 24.04.2019, щодо об’єкта № 3 слід читати: «Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Корюківка,
вул. Передзаводська, 2.»;
№ 18-19 (1246-1247) від 08.05.2019, щодо об’єкта № 6 слід читати:
«Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
6,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 3 (спортивний корпус).»;
№ 21 (1249) від 22.05.2019, щодо об’єкта № 2 слід читати: «Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 10.».

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№
з/п

1

2

Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
оцінки
ща, м2
оцінки

м. Київ, пл.
Львівська, 14,
корпус № 7

Балансоутримувач

Частина нежитлового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини

6,0

Частина нежитлового приміщення

10,0 м. Київ, просп. КНУ ім. Т. ШевАкадеміка Глуш- ченка
кова, 2

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. ФОП ПоГетьмана»
волоцький
С. В.

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана
найбільша ціна
послуг з
оцінки,
грн
30.06.19
4500

ФОП Михайленко
Р. В.

30.06.19

Нежитлові при- 170,8 м. Київ, просп.
міщення
Повітрофлотський, 76б

РСП «Київцентрае- ФОП Кобро» Украероруху
заренко
С. І.

30.06.19

4

Нежитлові при- 111,6 м. Київ,
міщення
вул. Лаврська, 27

Національний му- ГО «ПАРУС» 30.06.19
зей історії України у
5500
ДСВ. Меморіальний
комплекс

5

Нежитлове при- 286,3 м. Київ, вул. За- Державна фіскаль- ПП Фірма
міщення
кревського, 41 на служба України «Зоря-94»

30.06.19

6

Нежитлове при- 85,6 м. Київ, вул. Де- Київське вище про- ФОП Баміщення
ревообробна, 3 фесійне училище рандич
деревообробки
Ю. М.

30.06.19

3

4500

5000

5500
5000

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової

вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

1 Частина нежитлового приміщення

2,0

2 Частина нежитлового приміщення

3,0

3 Частина нежитлового приміщення

3,0

4 Частина нежитлового приміщення

3,0

5 Частина нежитлового приміщення

3,0

6 Частина нежитлового приміщення

3,0

7 Частина нежитлового приміщення

3,0

8 Частина нежитлового приміщення

3,0

9 Частина нежитлового приміщення

3,0

10 Частина нежитлового приміщення

3,0

11 Частина нежитлового приміщення

3,0

12 Частина нежитлового приміщення

3,0

13 Частина нежитлового приміщення

3,0

14 Частина нежитлового приміщення

3,0

15 Нежитлове приміщення
16 Частина нежитлового приміщення

310,0
1,4

Орієнтовна дата
оцінки
Платник ро- Очікувана
Адреса об’єкта Балансоутрибіт з оцінки найбільоцінки
мувач
об’єкта
ша ціна
послуг з
оцінки,
грн
м. Київ,
НТУУ «КПІ ім. І. ФОП Ко31.05.19
вул. Верхньо- Сікорського» тенко А. Є.
4000
ключова, 1/26
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 37
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 61 Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 57
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 59
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 51 Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 55
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 45
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 49
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 47
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.Шев- ФОП Бог31.05.19
моносова, 43
ченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.Шев- ФОП Бог- 31.05.2019
моносова, 41 ченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 39
Шевченка
данов Г. К.
4000
м. Київ, вул. Ло- КНУ ім. Т.
ФОП Бог31.05.19
моносова, 35
Шевченка
данов Г.К.
4000
м. Київ,
КНУ будівни- ФОП Бакр 31.05.19
вул. Освіти, 7 цтва і архітек- Адел
7000
тури
м. Київ, бульв. Міністерство ФОП Оче31.05.19
Дружби Наро- економічного ретян О. В.
4000
дів, 28
розвитку і торгівлі України

Конкурси відбудуться 03 липня 2019 року о 15.00 в Регіональному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 27 червня 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 03 липня 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 додатку 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового
приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду
по Полтавській та Сумській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 16.05.2019
Переможцями конкурсів визнано:
1) Фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення
оцінки державного майна:
група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2
за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5; 2) частини нежитлового
приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку
№ 3, м. Суми, вул. Замостянська, 7, що обліковуються на балансі
Сумського державного університету. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1413,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ділянка даху площею 24,0 м2 у будівлі навчального корпусу № 4
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24,
що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1727,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ділянка даху площею 28,0 м2 у будівлі спортивного комплексу за
адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 25, що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – укладення договору орен-
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ди. Вартість виконаних робіт – 1727,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
ділянка даху площею 4,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1727,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
група інвентарних об’єктів загальною площею 54,5 м2м, а саме:
1) частина даху будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 12,1 м2
за адресою: м. Суми, вул. Якіра, 10; 2) частина технічного поверху будівлі навчального корпусу № 3 загальною площею 6,0 м2 за
адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 3) частини даху будівлі
гуртожитку-готелю загальною площею 36,4 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Прокоф’єва, 38/2, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2214,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 1381,0 м2 у будівлі спортивного комплексу за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20, що обліковуються на балансі Хіміко-технологічного
коледжу ім. І. Кожедуба Шосткинського інститут Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1743,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів загальною площею 25,0 м2, а саме:
1) ділянка даху учбового корпусу площею 1,0 м2; 2) ділянка даху
прибудови до учбового корпусу площею 6,0 м2; 3) частина горища

будівлі учбового корпусу площею 18,0 м2 за адресою: м. Суми, пр.
Шевченка, 17, що обліковуються на балансі Машинобудівного коледжу Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2214,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 10,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів
Лузанів, 48, що обліковуються на балансі Конотопського управління
Державної казначейської служби України Сумської області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1727,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 39,75 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковуються на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Тростянецькому районі Сумської області. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1727,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 17,7 м2 в одноповерховій будівлі
гаража за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48,
що обліковуються на балансі Конотопського управління Державної
казначейської служби України Сумської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 727,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
бетонне замощення площею 40,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Клубна, 87/1, що обліковується на балансі 36 шляховідновлювальний загін державної спеціальної служби транспорту
(військова частина Т0330). Мета оцінки – продовження дії договору
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оренди. Вартість виконаних робіт – 1727,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення технічного поверху площею 6,0 м2; 2) ділянка даху загальною площею 16,0 м2 в триповерховій будівлі центрального корпусу
за адресою: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2, що обліковується
на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1727,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів загальною площею 14,9 м2, а саме:
1) вбудоване нежитлове приміщення технічного поверху площею
11,9 м2; 2) три ділянки даху (по 1,0 м2 кожна) загальною площею 3,0 м2
у чотирнадцятиповерховій будівлі головного корпусу навчального закладу за адресою: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2214,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення гаражного боксу площею 52,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, 5/1, що обліковуються на балансі
Сумської філії Державного регіонального проектно-вишукувального
інституту «Дніпродіпроводгосп». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1240,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення виробничого корпусу крохмального цеху
загальною площею 667,3 м2 за адресою: Сумська обл., Конотопський
р-н, смт Дубов’язівка, вул. П. Лусти, 38, що обліковуються на балансі
Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 1978,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна
фірма «Апекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлові приміщення загальною площею 91,8 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: вул. Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Тараса Шевченка, 26, що обліковуються на балансі Лебединського
управління Державної казначейської служби України Сумської області.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина замощення площею 9,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87, що обліковується на балансі Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
група інвентарних об’єктів загальною площею 51,8 м2, а саме:
1) нежитлові приміщення одноповерхової будівлі їдальні та бухгалтерії
площею 47,8 м2; 2) частини нежитлового приміщення першого поверху
триповерхової будівлі навчального корпусу площею 2,0 м2; 3) частина
нежитлового приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі
гуртожитку № 2 площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Сумська, 46, що обліковуються на балансі Охтирського коледжу
Сумського національного аграрного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 367,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Курська, 139, що обліковуються на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр
професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1600,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення (гараж) площею 27,8 м2 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Токарівська с/р, урочище Гнилиця, що обліковується на балансі Сумського обласного відділення (філії) Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1600,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) фізичну особу – підприємця Педченка А. М. на проведення
оцінки державного майна:
нежитлові приміщення загальною площею 23,7 м2 у будівлі медичної
санаторної частини за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 9, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1900,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
4) фізичну особу – підприємця Даниленка О. І. на проведення
оцінки державного майна:
нежитлове приміщення площею 40,7 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Терещенків, 44, що обліковується на балансі Глухівського управління Державної казначейської служби України Сумської
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2205,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлове приміщення площею 36,6 м2 у підвальному приміщенні двоповерхової будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення
«Будинок П. Лютого» за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 34, що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів». Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2470,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення площею 32,7 м2 у підвалі двоповерхової
будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок П. Лютого» за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34,
що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів». Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2050,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
5) фізичну особу – підприємця Дрозда Ю. О. на проведення оцінки державного майна:
частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Суми,
вул. Замостянська, 5, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2400,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 28,4 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46, що обліковуються на балансі Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
6) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалт-С» на проведення оцінки державного майна:
частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі корпусу ветеринарної медицини за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, що обліковується на балансі Сумського національного аграрного університету. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 52,0 м2 у будівлі гаража
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44, що обліковуються на балансі Глухівського управління Державної казначейської
служби України Сумської області. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
7) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Офіночна фірма «ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна:
нежитлові приміщення загальною площею 137,1 м2 в одноповерховій будівлі складу за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковуються на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1550,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 23.05.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,23 м2 (у т. ч. 2,43 м2 – площа загального користування).
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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».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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.
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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
медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я
України.
Платник: ТОВ «БРАЙТ И КО».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2019.
Знято з конкурсу.
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.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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 обл., 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.
Переможець – ПП «Аспект».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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.
Переможець – ПП «Дніпротех і К».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
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.

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.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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.
Конкурс не відбувся.
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.
Переможець – ТОВ «АТЛАНТ ПЛЮС 2018».
Вартість послуг – 2400,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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: Запорізького науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України.
Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Переможець – ПП «Дніпротех і К».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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.
Переможець – ТОВ «АТЛАНТ ПЛЮС 2018».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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: Головного управління статистики у Запорізькій області.
Платник: ФОП Воротниченко Андрій Олександрович.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2019.
Конкурс не відбувся.
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.
Конкурс не відбувся.
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.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 1200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
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.
Переможець – ПП «Дніпротех і К».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
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приватизації

ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду
по Донецькій області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 23.05.2019
1. Назва об’єкта оцінки: тепломережа тимчасова, сталеві лінії теплових мереж протяжністю 774,0 пог. м за адресою: Донецька обл.,
Бахмутський р-н, смт Миронівський, що перебувають на балансі АТ
«ДТЕК Донецькі електромережі», код за ЄДРПОУ 00131268. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення
договору оренди.
У зв’язку з припиненням заходів щодо оцінки майна конкурс відмінено.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,0 м2 першого поверху учбового корпусу (літ. А-2) за адресою:
Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, б. 54, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,
код за ЄДРПОУ 02070812. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 30,3 м2
першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату за
адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнична, б. 2, що перебуває на балансі ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля», код за
ЄДРПОУ 33839081. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2520 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 3 за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, б. 17, що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», код за
ЄДРПОУ 38177113. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення холу площею 6,0 м2 другого поверху учбового корпусу (літ.
Б-4) за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, б.
27, що перебуває на балансі ВСП НАУ Слов’янського коледжу НАУ,
код за ЄДРПОУ 36309003. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2520 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
104,5 м2 будівлі гаражних боксів за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Г. Сковороди, б. 51, що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 02359981.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2700 грн, строк виконання – 2 календарних дня.
ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Київській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, від 23.05.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди, продовження договору оренди та з метою внесення змін в договір оренди.
№
з/п

Строк
Переможець –
викоНазва об’єктів
суб’єкт оціночної Вартість нання
діяльності
робіт
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди
1 Приміщення № 10 площею 4,1 м2 на 1-му поверсі
ТОВ «Центр не2750
3
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонту- залежної оцінки
ючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: власності «ЕВЕКиївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває РЕСТ»
на балансі ДП «МА «Бориспіль»

Продовження таблиці
№
з/п

Строк
Переможець –
викосуб’єкт оціночної Вартість нання
діяльності
робіт
(день)
ТОВ «Бюро
2500
3
інвестиційного
менеджменту
«Капітал»

Назва об’єктів

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»

Продовження таблиці
№
з/п

Строк
Переможець –
викоНазва об’єктів
суб’єкт оціночної Вартість нання
діяльності
робіт
(день)
12 Будівля насосної станції № 1 та № 2 загальною пло- ТОВ «ІНЖИ4100
2
щею 1 255,8 м2 перебуває за адресою: Київська обл., НІРИНГОВИЙ
Іванківський р-н, м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, ЦЕНТР «ЕКС5 (за ГП) та перебуває на балансі ДСП «Чорнобиль- КОН»
ська АЕС»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

3 Приміщення № 180 площею 11,1 м2 на 1-му поверсі ТОВ « КИЇВбудівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонту- СЬКИЙ РІЕЛючих легких конструкцій (інв. № 47570); приміщення ТОР.»
№ 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»

2600

4 Частина приміщення № 1 площею 2,00 м2 на 1-му
ТОВ «ІВ ГРУП»
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», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»

2500

5

5 Частина приміщення № 1 площею 2,0 м2 на 1-му по- ТОВ «ІВ ГРУП»
версі 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»

2500

5

6 Приміщення автогаража площею 220,4 м2 за адреТОВ «Аналітичносою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демидів, консалтинговий
вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Басейново- центр «Епрайзер»
го управління водних ресурсів середнього Дніпра

2700

3

7 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

2750

3

ТОВ «Центр незалежної оцінки
власності «ЕВЕРЕСТ»»

3

ФОП Кравцова
Людмила Ігорівна

2700

4

14 Приміщення № 29 на першому поверсі бізнес-центру ТОВ «Консалтінг- 2500
4
вантажного термінала «В» загальною площею 22,7 м2 центр»
за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП «МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою внесення змін в договір оренди
15 Частина приміщення № 4.2.10 та № 4.2.31 на четПП «Бізнес2500
4
вертому поверсі термінала «D» загальною площею
консалтинг»
2
39,0 м за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Київській
області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки для визначення розміру збитків, від 28.05.2019

8 Частина навчального корпусу № 8 площею 398,8 м2 ФОП Бондаренко
за адресою: Київська обл., Бородянський р-н,
Олег Петрович
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 8/1, корп. 8,
що перебуває на балансі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

2500

4

9 Частина нежитлового приміщення площею 28,9 м2 за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3а, що перебуває на балансі Білоцерківського
МВМ ГУ МВС України в Київській області

ТОВ «Аналітичноконсалтинговий
центр «Епрайзер»

2700

3

10 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

ТОВ «Бюро
інвестиційного
менеджменту
«Капітал»

2500

3

2180

7

11 Будівля автоцеху площею 215,0 м2 за адресою: Київ- ТОВ «ЕКСПЕРТ –
ська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебу- ІНЖИНІРІНГ
ває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 СЕРВІС»
КП «Кіровгеологія»

13 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»

№
з/п

Назва об’єктів

1 Збитки, що призвели до завдання майнової
шкоди державі в наслідок 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

Строк
Переможець –
виконансуб’єкт оціноч- Вартість
ня робіт
ної діяльності
(день)
ПП «ЗОРІ
4 750
5
УКРАЇНИ»

ІНФОРМАЦІЯ Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 22.05.2019
1. Нежитлове вбудоване приміщення № 11 площею 135,6 м2 на
першому поверсі будівлі літ. «А3-2». м. Львів, вул. Збоїща, 15. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 730 грн.
2. Нежитлові приміщення № 3 – 7 загальною площею 152,3 м2 на
першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Самбір, вул. Шухевича,
58. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 730 грн.
3. Вбудовані нежитлові підвальні приміщення загальною площею
341,9 м2 у будівлі гуртожитку № 2. м. Львів, вул. Туган-Барановського,
11. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 738 грн.
4. Нежитлове приміщення площею 113,0 м2 на третьому поверсі
нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2650 грн.

прийнято рішення про приватизацію
Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
12.06.2019 № 12/01-78-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта соціально-культурного призначення –
дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий), що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9 та перебуває
на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за
ЄДРПОУ 00191000).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.06.2019 № 12/01-79-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – будівля станції дегазації одягу (інв.
№ 10310037Г), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 та перебуває на балансі АТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський
трубопрокатний завод» (код ЄДРПОУ 05393116).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 13.06.2019 № 12/01-83-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – адміністративної будівлі літ. А-2
загальною площею 1089,1 м2, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, балансоутримувач (орендар) – ТОВ «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС ЛЕКС», код за ЄДРПОУ 39505010, шляхом
продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про скасування рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 12.06.2019 № 12/01-80-РП скасовано рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – комплекс будівель обчислювального
центру у складі: адміністративна будівля літ. А2 – 2 на І-му поверсі поз.
1-31, на ІІ-му поверсі поз. 32-48, загальною площею 854,9 м2, будівля
гаража літ. Б-2 загальною площею 1106,7 м2, ґанки літ. б, б1, гараж літ.
В-1 загальною площею 412,0 м2, будівля сторожки літ. Е, е’, е’’, навіси
літ. И, З, Ж, огорожі та споруди № 1, 2, 3, 4, частина 5, 7, частина мостіння – І, що перебуває на балансі Національного банку України (код
ЄДРПОУ 00032106) та розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 66.

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Г. О. Деянова,
тел./факс (044) 200-35-81

!

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
12.06.2019 № 12/01-82-РП внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області
від 21.05.2019 №12/01-17-РП «Про прийняття рішення про приватизацію
нежитлової будівлі та труби димової», а саме: назву об’єкта державної
власності викладено у такій редакції: «нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труба димова літ. 58».

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 14.06.2019
№ 00182 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації
державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів: КПП
(літер А-1) загальною площею 31,0 м2 та споруди (літер Ж-1) загальною
площею 170,4 м2 за адресою: Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова, 7 шляхом викупу орендарем – Молодіжним фондом
«Наше майбутнє».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 05.06.2019 № 327-п внесено зміни до наказу
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області від 25.01.2019
№ 38-п «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме: назву об’єкта «склад балонів та карбіду кальцію» читати:
«склад кисневих балонів та карбіду кальцію».

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Украї
ни по Рівненській області від 18 червня 2019 року № 599 «Про визнання
таким, що втратив чинність наказ від 01.04.2019 року № 157 «Про визначення способу приватизації» прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – будівлі медпункту загальною площею 63,6 м2, що

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

знаходиться за адресою: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул.
Грушевського, 184, що перебуває на балансі ПрАТ «Дакор Вест»,
код за ЄДРПОУ 031118357, шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.

Тернопільська ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 13.06.2019 № 00243 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна: гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; гребля, 2; контурна
дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службовий місток, 5; відвідний канал,
6, за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Кушлин, вул. Центральна, 7, що перебувають на балансі СТОВ «Ранок» (код
ЄДРПОУ 30917266).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області від 13.06.2019 № 00244 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна: гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; гребля, 2;
контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службовий місток, 5; відвідний канал, 6, за адресою: Тернопільська область, Кременецький
район, с. Горинка, вул. Зарічна, 57, що перебувають на балансі СТОВ
«Ранок» (код ЄДРПОУ 30917266).

хмельницька ОБЛАСТЬ
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 13.06.2019 № 209 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна: адмінбудинок (літ. А-1) площею 146,0 м2 та автогаражі (літ. Б)
площею 68,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Віньковецький р-н, смт Віньківці, вул. Гоголя, 3 та обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ
02362894.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 13.06.2019 № 210 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна: адмінбудинок загальною площею 250,9 м2, що знаходиться за
адресою: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, вул. Поплавського П., 2 та обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894.
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