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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 м2
(прибудова до житлового будинку) за адресою: Львівська область, м. Соснівка,
вул. Театральна, 15, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахта
«Візейська». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами. Покупець:
фізична особа – Демінський Сергій Анатолійович, ціна продажу – 176 400,00 грн,
у тому числі ПДВ – 29 400,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – очисні споруди
за адресою: м. Львів, вул. Персенківка,19 приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАНТАЛ» за ціною 3 937 800,00 грн , у тому
числі ПДВ – 656 300,00 грн.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А), нежитлової будівлі площею
169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б) (Одеська область, Саратський
район, с. Розівка, вул. Шкільна, 3; балансоутримувач – ПАТ «Южний», ЄДРПОУ
00413417) приватизовано фізичною особою – Івченко Тетяною Іванівною, яку визнано переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 11 131,20 грн (одинадцять тисяч сто тридцять одна гривня
20 копійок), у тому числі ПДВ – 1 855,20 грн (одна тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять
гривень 20 копійок).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – база дільниці № 11, у складі:
виробничо-побутового корпусу А-ІІ, загальною площею 498,4 м2; промислової
будівлі Б-1, загальною площею 65,8 м2; складу В-1, загальною площею 396,4 м2;
навісу Г-1, загальною площею 206,8 м2; виробничого майданчика І (замощення)
загальною площею 1124,0 м2, огорожі (№ 1, № 1’, № 3, № 4) – 109,4 пог. м; воріт з
хвірткою (№ 2) – 5,4 пог. м за адресою: 34354, Рівненська обл., Володимирецький
р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 2, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661. Приватизовано шляхом
викупу ТзОВ «ДОЦ УБ РАЕС», код ЄДРПОУ 33467111, яке єдине подало заяву на
участь в електронному аукціоні з умовами. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
230 400,00 грн (двісті тридцять тисяч чотириста гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
38 400,00 грн (тридцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі лазні загальною площею 99,8 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 99,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22311, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці,
вул. Слобідська, 30.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні
дані): Тесівська сільська рада Літинського району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04326490, 22311, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Теси, вул. Першотравнева, 5. Контактна особа: голова Тесівської сільської ради Загамула Юрій Іванович,
тел. (0247) 3-45-25.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля лазні, 1991 року
побудови, загальною площею 99,8 м2, за призначенням не використовується.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно 15.02.2018, номер запису про право власності: 24914159, реєстраційний номер об′єкта нерухомого майна: 1489678805224.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці,
вул. Слобідська, 30, окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу,
цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень: відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13.08.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
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Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі лазні загальною площею 99,8 м2, розташованої за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Іванівці, вул. Слобідська, 30, що перебуває на зберіганні Тесівської сільської ради Літинського району Вінницької області,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами від
18.07.2018 № 579).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 11677,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5838,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5838,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1167,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 583,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 583,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 2850,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані
об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням:: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі
дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
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Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432)
56-24-65. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432)
67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 15.07.2019
№ 86 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-04-000017-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 116,77 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 58,38 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 58,38 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’,
що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, поверненого за рішенням
суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок (незавершене
будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7,
повернений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
по будівлі житлового будинку виконано фундамент із бетонних
блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли,
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит, покрівля –
шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні
блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки;
по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи,
столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні
блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загальнобудівельні
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання –
від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 55,91 %; господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %; підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – задовільний.
Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не
присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 23 серпня 2019
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7, поверненого
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 147 886,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 73 943,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 73 943,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 14 788,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 394,30 грн;

24 липня 2019 року

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 394,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 500,00
грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору
купівлі-продажу;
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного законодавства України;
повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у
Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію протягом
п’яти календарних днів з дати прийняття в експлуатацію об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова Наталя Андріївна, тел. (061) 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 16.07.2019 № 12/1-144.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 478,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 739,43 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 739,43 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-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’,
що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, поверненого за рішенням
суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок (незавершене
будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9,
повернений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
по будівлі житлового будинку виконано фундамент із бетонних
блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли,
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит, покрівля –
шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні
блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки;
по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи,
столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні
блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загальнобудівельні
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного

майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання –
від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 55,91 %; господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %; підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – задовільний.
Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не
присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 23 серпня 2019
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва)
літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9, поверненого
за рішенням суду у державну власність, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 150 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 75 100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 75 100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 510,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00
грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору
купівлі-продажу;
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного законодавства України;
повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у
Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію, протягом
п’яти календарних днів з дати прийняття в експлуатацію об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова Наталя Андріївна, тел. (061) 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 16.07.2019 № 12/1-145.
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відомості
приватизації

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 502,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 751,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 751,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’,
що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням
суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок (незавершене
будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, повернений
за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
по будівлі житлового будинку виконано фундамент із бетонних
блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли,
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит, покрівля –
шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні
блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки;
по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи,
столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні
блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загальнобудівельні
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання –
від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – задовільний.
Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не
присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 23 серпня 2019
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у державну власність, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 156 665,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 332,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 332,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 666,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 833,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 833,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00
грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору
купівлі-продажу;
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного законодавства України;
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повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у
Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію, протягом
п’яти календарних днів з дати прийняття в експлуатацію об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова Наталя Андріївна, тел. (061) 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 16.07.2019 № 12/1-146.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 566,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 783,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 783,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про приватизацію на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житлового будинку (незавершеного
будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі
(незавершеного будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13,
поверненого за рішенням суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок (незавершене
будівництво) літ. А-1, веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал
літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13,
повернений за рішенням суду у державну власність.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації:
по будівлі житлового будинку виконано фундамент із бетонних
блоків, зовнішні і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли,
міжповерхове перекриття із збірних залізобетонних плит, покрівля –
шифер, підлога відсутня. По веранді виконано: фундамент – бетонні
блоки; покрівля – шифер, підлога відсутня. Веранда має дверний
отвір. По господарчій будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки;
по підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Сходи,
столярні та оздоблювальні роботи не виконувались. Наявні віконні
блоки не засклені. По об’єкту виконано тільки загальнобудівельні
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі. Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання –
від існуючого (підведено до будівельного майданчика). Площа забудови – 181,1 м2. Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 53,54 %; господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %; підвалу літ. Б’ – 76,24 %.
Фізичний знос об’єкта приватизації – 40 %. Технічний стан – задовільний.
Балансоутримувач – відсутній. Роботи з консервації не виконувались.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не
присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 23 серпня 2019
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного
будівництва) літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого за рішенням суду у державну власність, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статтею 8 цього закону.
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 157 356,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 678,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 678,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 735,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 867,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 867,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 400,00
грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору
купівлі-продажу;
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з дня переходу права власності на об’єкт приватизації та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного законодавства України;
повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у
Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію, протягом
п’яти календарних днів з дати прийняття в експлуатацію об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226 07 75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова Наталя Андріївна, тел. (061) 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 16.07.2019 № 12/1-147.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 573,56 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 786,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 786,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні без умов
в електронній формі об’єкта окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації,
його місцезнаходження: комплекс нежитлових будівель
у складі: адміністративний будинок, А загальною
площею 114,8 м2; гараж, Б загальною площею 29,4 м2;
вбиральня, Г загальною площею 1,0 м2 за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Надвірна,
вул. Визволення, 35Б.
Дані про будівлі та земельні ділянки: до складу об’єкта приватизації входять: одноповерховий цегляний адміністративний будинок
загальною площею 114,8 м2; одноповерховий цегляний гараж на 2
бокси загальною площею 29,4 м2; вбиральня (кладова). До об’єкта
підведені лінії електропередачі. Будівлі не використовуються, перебувають у незадовільному стані.
Інформація щодо земельної ділянки відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про бал анс оу тр имувача: Головне управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Берегова, 24, код ЄДРПОУ 40309088,
тел. (0342) 51-13-89.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 19 серпня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
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 електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 77 280 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 38 640 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 38 640 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 – 7 728 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 864 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 864 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № 37182000142097
Код ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № 37315026142097
Код ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Надвірна, вул. Визволення, 35Б.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553140, 752367, час
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в
п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-40,
адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 16.07.2019 № 30 «Про затвердження умов продажу комплексу нежитлових будівель в м. Надвірна,
вул. Визволення, 35Б».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-09-000001-1.
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.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 772,80 грн;
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продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 386,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 386,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про
проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – нежитлового приміщення – гаража № 2 площею
20,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи,
13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлове приміщення – гараж № 2 площею 20,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13.
Відомості про об’єкт: висота приміщення – 3,04 м; фундамент
бетонний; стіни цегляні; перекриття залізобетонне; покрівля – руберойд; підлога бетонна; інженерне обладнання відсутнє. Наявна
оглядова яма.
Балансоутримувач: Самбірське управління Державної казначейської служби України Львівської області. Код ЄДРПОУ 37893577.
Адреса бал анс оу тр имувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13. Контактна особа – Дністрянський Петро Степанович, начальник Самбірського управління Державної казначейської
служби України Львівської області, тел. (067) 394-05-23.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 серпня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення – гаража № 2 площею 20,2 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1197,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 598,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 598,50 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 119,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 59,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000014-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 11,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про
проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – нежитлового приміщення – гаража № 3 площею
25,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи,
13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлове приміщення – гараж № 3 площею 25,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13.
Відомості про об’єкт: висота приміщення – 2,40 м; фундамент
бетонний; стіни цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля дерев’яна;
підлога бетонна; інженерне обладнання – відсутнє. Оглядова яма –
відсутня.
Балансоутримувач: Самбірське управління Державної казначейської служби України Львівської області. Код ЄДРПОУ 37893577.
Адреса бал анс оу тр имувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13. Контактна особа – Дністрянський Петро Степанович, начальник Самбірського управління Державної казначейської
служби України Львівської області тел. (067) 394-05-23.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 серпня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення – гаража № 3 площею 25,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1525,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 762,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 762,50 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 152,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 76,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 76,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
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відомості
приватизації

Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000015-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов –15,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,62 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,62 грн;
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про
проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – нежитлового приміщення – гаража № 4 площею
26,8 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи,
13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлове приміщення – гараж № 4 площею 26,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13.
Відомості про об’єкт: висота приміщення – 2,40 м; фундамент
бетонний; стіни цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – чорне
залізо; підлога бетонна; інженерне обладнання відсутнє. Наявна
оглядова яма.
Балансоутримувач: Самбірське управління Державної казначейської служби України Львівської області. Код ЄДРПОУ 37893577.
Адреса бал анс оу тр имувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13. Контактна особа – Дністрянський Петро Степанович, начальник Самбірського управління Державної казначейської
служби України Львівської області, тел. (067) 394-05-23.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 серпня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – нежитлового приміщення – гаража № 4 площею 26,8 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1568,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 784,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 784,00 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 156,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
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4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000016-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 15,68 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,84 грн;
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про
проведення в електронній торговій системі продажу на
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – нежитлових допоміжних приміщень площею
23,1 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи,
13, що перебуває на балансі Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлові допоміжні приміщення площею 23,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13.
Відомості про об’єкт: висота приміщення – 3,08 м; матеріал зовнішніх стін – цегла; матеріал покриття – чорне залізо; інженерне
обладнання відсутнє. Допоміжні приміщення розташовані в одноповерховій будівлі та складаються з трьох приміщень загальною
площею 23,1 м2.
Балансоутримувач: Самбірське управління Державної казначейської служби України Львівської області. Код ЄДРПОУ 37893577.
Адреса бал анс оу тр имувача: 81400, Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13. Контактна особа – Дністрянський Петро Степанович, начальник Самбірського управління Державної казначейської
служби України Львівської області, тел. (067) 394-05-23.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 серпня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – нежитлових допоміжних приміщень площею 23,1 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1385,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 692,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 692,50 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 138,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 69,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 69,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000017-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 13,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6,92 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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – майстерня
вентзаготовок, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: майстерня
вентзаготовок.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 28.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: майстерня вентзаготовок: будівля каркасного
типу загальною площею 442,0 м2.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299 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.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української 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.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23.08.2019, 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.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 28. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (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: 33625,00 грн (тридцять три тисячі шістсот двадцять п’ять
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3362,50 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 16812,50 грн (шістнадцять тисяч вісімсот дванадцять гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1681,25 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 16812,50 грн (шістнадцять тисяч вісімсот дванадцять
гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1681,25 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 4650,00 (чотири тисячі шістсот п’ятдесят)
гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
розібрати об’єкт приватизації та привести земельну ділянку, на
якій він розташований, в придатний для використання стан протягом
2 років з моменту підписання акту 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 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 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 державного майна України по Миколаївській області від 15.07.2019 № 396-п «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – майстерня вентзаготовок, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661
та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 28».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000012-1.
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 336,25 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 168,13 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 – сховище
зрідженого пропан-бутану, що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: сховище зрідженого
пропан-бутану.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 32.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: сховище зрідженого пропан-бутану: напівзруйнована будівля (три частини стіни від будівлі) із червоної цегли
загальною площею 20,5 м2.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299, встановлено санітарно-захисну зону АЕС (Южно-
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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.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української 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.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 23.08.2019, 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 електрон
ного 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, 32. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям
необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (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: 135,00 грн (сто тридцять п’ять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 13,50 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 67,50 грн (шістдесят сім гривень 50
копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6,75 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 67,50 грн (шістдесят сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6,75 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 3100,00 (три тисячі сто) гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу;
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 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 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 державного майна України
по Миколаївській області від 15.07.2019 № 397-п «Про затвердження
умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – сховище зрідженого пропан-бутану, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661
та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 32».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-01-04-000018-1.
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 1,35 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 0,68 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.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення в
електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадський
будинок, літ. А – будівля їдальні загальною площею
112,3 м2, що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: громадський будинок, літ. А – будівля
їдальні загальною площею 112,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Загальна площа приміщень – 112,3 м2.
Елементи будинку: фундамент бутовий, стіни і перегородки цегляні, перекриття дерев’яне; покрівля – а.ц.листи; підлога дощата,
ДВП; опалення – пічне, електропостачання – в наявності; водопровід,
каналізація та газопостачання – відсутні. Загальний стан об’єкта –
задовільний.
Право власності зареєстровано 26.07.2016 № 15670946.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею
20578 м2, кадастровий номер 5320687205:05:001:0029, що перебуває в користуванні ТОВ «Агро-Сула» на правах оренди, знаходиться
на території с. Шушвалівка Пронозівської сільської ради Глобинського
району Полтавської області. Окремо під об’єкт земельна ділянка не
виділялась, кадастровий номер не присвоєний.
Функціональне використання та умови користування: можливе
подальше використання за призначенням.
Громадська будівля (їдальня) розташована на території Пронозівської сільської ради. Їдальня перебуває в оренді відповідно до
договору № 3/14-н від 11.01.14, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області
та ТОВ «Агро-Сула».
Орендована площа – 112,3 м2.
Розмір місячної орендної плати – 437,27 грн за червень 2019 р.
Термін дії договору оренди – до 11.11.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 22 серпня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні
не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно
зі ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – окремого майна –
громадський будинок, літ. А – будівля їдальні загальною площею
112,3 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 48200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24100,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24100,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4820,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2410,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2410,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації – окремого майна – громадський будинок, літ. А – будівля
їдальні загальною площею 112,3 м2, що розташований за адресою:
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б,
зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації,
зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 2030,00 (дві тисячі
тридцять грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення опереторами 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:
Реквізити для перерарахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: 37189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
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відомості
приватизації

Рахунок №: 37316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів 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 8.00 до 17.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Пронозівської сільської
ради Скриль Степан Васильович, тел./факс 05365-39042, 0536539034, 05365-39046.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: pоltava_sumy@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів»: http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
15.07.2019 № 348.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-26-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 482,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 241,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 241,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою:
Сумська область, м. Конотоп, пл. Ярмаркова, 12,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Сумській області
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Сумській області.
Місцезнаходження управління: 40481, Сумська область, м. Суми,
вул. Супруна, 16.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02362227.
Пропонується до продажу окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою: Сумська область, м. Конотоп, пл. Ярмаркова, 12.
Гараж цегляний, фундамент – цегляний щебінь, перекриття –
дерев’яні балки, підлога – цемент, покрівля – залізо. Є яма для технічного огляду транспортних засобів: стіни цегляні.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної
служби статистики України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – гараж загальною площею 46,7 м2
за адресою: Сумська область, м. Конотоп, пл. Ярмаркова, 12, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Сумській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2636,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1318,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1318,00 грн.

№ 30 (1258)

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 263,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 131,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 131,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів 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 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, пл.
Ярмаркова, 12.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник управління
адміністративно-господарського забезпечення Головного управління статистики у Сумської області Лопушенко В. В., тел. (0542)
25-21-90.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
15.07.2019 № 352.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000021-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
26,36 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 13,18 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 13,18 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гараж з оглядовою ямою загальною площею
32,5 м2 за адресою: Сумська область, м. Шостка,
вул. Горького, 14а, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Сумській області
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Сумській області.
Місцезнаходження управління: 40481, Сумська область, м. Суми,
вул. Супруна, 16.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02362227.

Пропонується до продажу окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Горького, 14а.
Гараж цегляний, фундамент цегляний щебінь, перекриття залізобетонні, підлога бетонна, покрівля – руберойд. Є яма для технічного
огляду транспортних засобів.
Право власності зареєстровано за державою в особі Головного
управління статистики у Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка не оформлена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – гараж з оглядовою ямою загальною площею 32,5 м2 за адресою: Сумська область, м. Шостка,
вул. Горького, 14а, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Сумській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 328,09 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 164,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 164,05 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 32,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16,41 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16,41 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів 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
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Шостка,
вул. Горького, 14а.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник управління адмініст
ративно-господарського забезпечення Головного управління статистики у Сумської області Лопушенко В. В., тел. (0542) 25-21-90.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.

24 липня 2019 року
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
15.07.2019 № 350.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000019-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 3,28
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 1,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 1,64 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – дитячий оздоровчий
табір за адресою: Сумська область, Шосткинський район,
сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2
(б/н), що перебуває на балансі ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів» (код за ЄДРПОУ 05761264)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів».
Місцезнаходження управління: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Індустріальна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05761264.
Пропонується до продажу об’єкт соціально-культурного призначення – дитячий оздоровчий табір, до складу якого входить спальний корпус (площею 1041,0 м2) та комплекс споруд у складі: їдальня
(площею 464,0 м2), 3 будівлі для обслуговуючого персоналу (площею 216,3 м2, 230,9 м2 та 230,8 м2), кінотеатр (площею 376,9 м2), 2
будинки дозвілля (площею 88,0 м2 та 221,3 м2), медпункт (площею
60,6 м2), альтанка, за адресою: Сумська область, Шосткинський
район, сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2
(б/н). Рік введення споруд в експлуатацію: спальний корпус – 1986,
їдальня – 1965, решта споруд – 1961.
Спальний корпус: фундамент – залізобетонні блоки; стіни та
перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога –
дошки; дах – азбофанера по колодах; вікна дерев’яні двійні; двері
фільончасті. Їдальня (складається із двох частин – цегляної та прибудованої металевої із скляним заповненням): фундамент – бетонні
блоки; стіни – цегляні та дощаті, скло; перегородки цегляні та дощаті; перекриття – залізобетонне та металеві балки; підлога – бетонна, плитка; дах – залізо та азбоцементні листи; вікна – дерев’яні
одинарні, подвійні відчинені; двері – дерев’яні простої роботи та
металеві глухі. Будівлі для обслуговуючого персоналу, будинки дозвілля та медпункт: фундамент цегляний; стіни – рубані, каркаснощитові, обшивні; перегородки дощаті; перекриття – балки дерев’яні
з підшивкою; підлога – дошки; дах – азбофанера; вікна – дерев’яні
одинарні; двері – дерев’яні простої роботи. Кінотеатр: фундамент –
блоки; стіни – цегляні, металевий каркас, скло; перегородки цегляні;
перекриття – залізобетонне, балки металеві; підлога бетонна; дах –
залізний, азбофанера; вікна – дерев’яні одинарні; двері – дерев’яні
простої роботи. Об’єкти в оренду не передавались, не використовувались понад 10 років.
Право власності на об’єкти нерухомості зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області.
Об’єкт розташований за межами населеного пункту – с. Собич,
на території Собицької сільської ради в лісовому масиві на березі
річки Десна.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена,
її межі та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоювався. За даними Відділу у Шосткинському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області земельна ділянка, на якій
розташований дитячий оздоровчий табір, перебуває у постійному
користуванні ДП «Шосткинське лісове господарство». Об’єкт розташований на землях лісового фонду, межує з прибережною смугою,
що накладає деякі обмеження у його використанні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – дитячий оздоровчий табір, що перебуває на балансі ПрАТ «Шосткинський
завод хімічних реактивів», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта соціально-культурного призначення має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 75741,51 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37870,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37870,76 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 7574,15 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3787,08 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3787,08 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
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4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів 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
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, Шосткинський район, сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н).
ПІБ контактної особи на об’єкті. Генеральний директор ПрАТ
«Шосткинський завод хімічних реактивів» Бугаков Сергій Іванович,
тел. 05449 2 14 80.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
15.07.2019 № 351.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000040-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 757,42
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 378,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 378,71 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будинки для відпочинку за адресою: Сумська
область, Тростянецький район, сільська рада Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3-А,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації –
окреме майно – будинки для відпочинку.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Тростянецький
район, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла» масив,
3, 3-А.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою два літніх будинки та вбиральню. Літній будинок (на плані літера А)
встановлений на залізобетонні блоки; стіни, перегородки дерев’яні.
Дах – азбофанера, протікає; підлога дерев’яна, в прибудовах – відсутня. Віконні та дверні отвори забиті листами фанери. Будівля перебуває у незадовільному стані, потребує капремонту. Літній будинок
(на плані літера Б) перебуває в задовільному стані, встановлений
на дерев’яних стовпчиках; стіни, перегородки, вікна, двері, підлога

дерев’яні, дах – азбофанера. Вбиральня дерев’яна, встановлена на
металеву трубу, зариту в землю, двері відсутні, має незадовільний
стан. Будинки розташовані в лісі в 500 м від траси Охтирка-Суми,
відстань до річки Ворскла становить 15 м.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена,
її межі та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно,
за даними Відділу у Тростянецькому районі Головного управління
Держгеокадастру у Сумській області земельні ділянки, на яких розташовані будинки відпочинку на території Зарічненської сільської
ради, «Заплава ріки Ворскла», належать до земель рекреаційного
призначення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – будинки для відпочинку, балансо
утримувач відсутній, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 33440,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16720,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16720,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3344,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1672,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1672,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на
проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 2800,00 грн у місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів 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 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, Тростянецький
район, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла» масив,
3, 3-А.
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ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управлінняначальник відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542)
36-11-32, 36-23-87.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
15.07.2019 № 353.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000063-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
334,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 167,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 167,20 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адміністративний будинок загальною площею
293,6 м2 та господарські споруди: гараж, Г загальною
площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею
12,0 м2; господарська будівля загальною площею
4,2 м2; топкова загальною площею 19,4 м2 за адресою:
Сумська область, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 24,
що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Сумській області
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Сумській області.
Місцезнаходження управління: 40481, Сумська область, м. Суми,
вул. Супруна, 16
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02362227.
Пропонується до продажу окреме майно – адміністративний будинок загальною площею 293,6 м2 та господарські споруди: гараж, Г
загальною площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею
12,0 м2; господарська будівля загальною площею 4,2 м2; топкова
загальною площею 19,4 м2. Рік введення в експлуатацію окремого
майна – 1963. Об’єкт розташований у центральній частині м. Тростянець, на відстані 60 км від обласного центру.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5925010100:00:008:0389) площею 0,0800 га, цільове призначення –
для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування, розташована за адресою: Сумська
область, м Тростянець, вул. Вознесенська, 24.
Право постійного користування земельною ділянкою належить
Головному управлінню статистики у Сумській області
Об’єкт приватизації являє собою двоповерховий адміністративний будинок, перебуває в задовільному стані. Фундамент цегляний,
стіни дерев’яні, обкладені цеглою; покрівля – шифер. Приміщення
адмінбудівлі не опалюються. Наявна внутрішня електропроводка,
але будівля від’єднана від електромережі міста. Гараж цегляний,
тривалий час не використовується, складається з 4 окремих гаражних боксів. Є яма для технічного огляду транспортних засобів.

Господарська будівля – сарай цегляний. Господарська будівля – туалет цегляний.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної
служби статистики України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – адміністративний будинок загальною площею 293,6 м2 та господарські споруди: гараж, Г загальною
площею 90,7 м2; господарська будівля загальною площею 12,0 м2;
господарська будівля загальною площею 4,2 м2; топкова загальною площею 19,4 м2 за адресою: Сумська область, м Тростянець,
вул. Вознесенська, 24, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Сумській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 13734,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6867,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6867,48 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1373,5 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 686,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 686,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях

Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів 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
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Вознесенська, буд. 24.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Начальник управління адмініст
ративно-господарського забезпечення Головного управління статистики у Сумської області Лопушенко В. В., тел. (0542) 25-21-90.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
15.07.2019 № 349.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000045-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
137,35 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 68,68 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 68,68 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.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Національного траннауки України
спортного університету, 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану
(колишня Пролетарська), 7/32, тел. (04341) 2-16-14

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлове вбу- 02070915.6.ЦММНБЮ001 23300, Вінницька обл., Барський
22,0
134 968,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі канцтовадоване приміщення на 1-му поверр-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану
рами (12,0 м2), непродовольсі навчального корпусу (літ. А)
(колишня Пролетарська), 7/32
чими товарами (10,0 м2)
найменування

реєстровий номер майна

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

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство освіти і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00220026, Павлоградський коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Павлоград, вул. Світличної Ганни, 63
19097120, Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 36,
тел. 31-25-82
03366670, Павлоградське міжрайонне управління водного господарства, вул. В. Сухомлинського, 42, смт Слобожанське
00493675, Дніпровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро, вул. Сергія
Єфремова, 25, тел. (056) 744-81-32

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Павлоград, вул. Світличної
327,98
1 728 465,00
До 3 років
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
Ганни, 63
групи, у навчальному закладі
місцезнаходження

Нежитлове вбудоване приміщення

19097120.1 ЕХЧЧВФ001 м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12

219,31

950 875,00

До 3 років

Нежитлове вбудоване приміщення

03366670.31.АААБГБ081 Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 42
–
м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25

66,4

375 948,00

2 роки 11 місяців

Розміщення громадської організації

25,0

322 355,00

2 роки 11 місяців

5 Міністерство куль- 02174170, ДП «Криворізький державний цирк», Нежитлове вбудоване притури України
вул. В. Матусевича, 10, м. Кривий Ріг, 50027
міщення

02174170.2.АААДДЛ372

м. Кривий Ріг, вул. В. Матусевича, 10

15,0;
65,5

368 443,00

2 роки 364 дні

6 Державне агентство рибного
господарства
України

25592421.37.ААЕЖАД982;
25592421.37.ААЕЖАД997;
25592421.37.ААЕЖАД988;
25592421.37.ААЕЖАЕ000;
25592421.37.ААЕЖАЕ008;
25592421.37.ААЕЖАЕ010;
25592421.37.ААЕЖАЕ014

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Кринички, в межах земель Криничанської селищної ради, в межах
земель Світлогірської і Чернопромінської сільських рад

–

4 770 341,00

2 роки 11 місяців

Розміщення: торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів; суб’єкта господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (фотопослуги)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення рибного господарства

3 Державне агентство водних ресурсів України
4 Міністерство освіти і науки України

25592421, Державне підприємство
«Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська,
82а

Нежитлове вбудоване приміщення

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

Розміщення закладу соціального обслуговування для сімей, дітей
та молоді, що утримується за рахунок місцевого бюджету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Тел. 744-34-54, 744-34-52.

№ 30 (1258)

24 липня 2019 року

10

відомості
приватизації

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
2 Державне агентство
рибного господарства України
3 Міністерство
внутрішніх справ
України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
24584661, ВП «Запорізька атомна елек- Частина нежитлового приміщення № 73, а саме: приміщення
24584661.208.ЛОУЖЦП3014 Запорізька обл.,
14,2
41 256,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом», № 73-48 та № 73-49 телецентру, інв. № 5768/3/691 технічного
м. Енергодар, просп.
торів телекомунікацій, які надають послуги
71504, Запорізька обл., м. Енергодар,
поверху житлового будинку (Літ. А-14)
Будівельників, 46
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів
вул. Промислова, 133, тел. (6139) 5-38-78
та провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги доступу до Інтернету
25592421, ДП «УКРРИБА», 04053, м. Київ, Гідротехнічні споруди: водозливна гребля, інв. № 1065; донний 25592421.47.ААЕЖАЕ329; Запорізька обл.,
–
345 448,00
2 роки 364 дні
Розміщення рибного господарства
вул.Тургенєвська, 82а,
випуск, інв. № 1067; земляна гребля, інв. № 1064
25592421.47.ААЕЖАЕ371; Василівський р-н,
тел. (044) 486-07-91
25592421.14.ААЕЖАЕ384 с. Кам’янське
25573056, Запорізький науково-дослідний Частина приміщення коридору №1 першого поверху адміні25573056.1. ТГЧЮБР402- м. Запоріжжя,
1,0
4 259,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової установи (розміщенекспертно-криміналістичний центр МВС стративної будівлі (Літ. А-2, А¹-2)
вул. Аваліані, 19а
ня термінала самообслуговування)
України, 69068, м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 19а, тел. (061) 228-02-58
02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище
Нежитлові приміщення з № 21 до № 24 включно першого по02544052.1. ШАПЛЧЦ054 Запорізька обл.,
68,4
256 080,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продапрофесійне училище», 72316, Запорізька верху будівлі (Літ. А-3)
м. Мелітополь,
жу непродовольчих товарів
обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194,
вул. Олександра Нетел. (0619) 41-94-54
вського, 27
02125237, Мелітопольський державний
Нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів будівлі їдальні
02125237.1. ЦСЮЯУУ069 Запорізька обл.,
322,72
1 236 413,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж
педагогічний університет ім. Богдана
(Літ. А-2), а саме: частини приміщень № 1, № 2, № 20 –
м. Мелітополь,
товарів підакцизної групи, в закладі освіти
2
2
Хмельницького, 72312, Запорізька обл., 28,05 м та частина сходової клітки № 21 – 4,4 м 1-го повервул. Чернишевськом. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20,
го, 54
ху; приміщення з № 66 до № 70 включно, з № 72 по 74 включтел. (0619) 44-04-64
но, № 78, № 79, частина коридору № 81 – 13,97 м2, частина
2
сходової клітки № 65 – 13,1 м 2-го поверху
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державне агентство
25592421, Державне підприємство «УКРРИ- Гідротехнічні споруди нагульного ставу 25592421.33.ЧВБИВЧ066; 25592421.33.ЧВБИВЧ067; Територія Цвітненської сільської 6 138,00
823 570,00
2 роки 364 дні
Для рибогосподарських порибного господарства БА», 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, № 3, нагульного ставу № 4, нагульного 25592421.33.ЧВБИВЧ064; 25592421.33.ЧВБИВЧ065; ради, Олександрівського райотреб (риборозведення)
України
тел. (044) 486-07-91
ставу № 5, нагульного ставу № 6
25592421.33.ЧВБИВЧ062; 25592421.33.ЧВБИВЧ063; ну Кіровоградської області
25592421.33.ЧВБИВЧ060; 25592421.33.ЧВБИВЧ061

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба статистики України

найменування

02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018, м. Чер- Приміщення 1-го поверху ненівці, вул. Головна, 249а, тел. (0372) 55-09-42, факс 58-19-33
житлової будівлі (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Голо25,7
228 840,00
5 років
Розміщення магазину-складу
вна, 249а
станом на 30.04.2019

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Управління забезпечення реалізації повноважень
у 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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1 Державне
агентство
рибного
господарства
України

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

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

№ Назва органу
з/п управління

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
11 місяців рибного 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, Управління забезпечення
реалізації повноважень у 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 ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство економіч- 02071004, Державне підприємство «Науковоного розвитку і торгівлі дослідний інститут метрології вимірювальних і
України
управляючих систем (ДП НДІ «Система)», 79008, м.
Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00
2 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України,
служба України
Львівська пл., 8, м. Київ-53, МСП 04655, тел. (044)
272-51-59
3 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України, м.
служба України
Київ-53, Львівська пл., 8, тел. (044) 272-51-59

найменування
Нежитлові вбудовані приміщення (№164 –
22,5 м2, № 165 – 22,4 м2) на 2-му поверсі двочотириповерхової будівлі під літ «А-4»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Львів, вул. Винничен44,9
669 328,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на плока, 30
станом на 30.04.2019
щі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не
більше як 50 м2
Інформація відсутня Львівська обл., Мос4,0
32 040,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних апаратів, що відтиський р-н, с. Шегині,
станом на 31.05.2019
пускають продовольчі товари (кавові апавул. Дружби, 201
рати)
Інформація відсутня Львівська обл., Яворів4,0
34 550,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельних апаратів, що відський р-н, смт Краковець,
станом на 31.05.2019
пускають продовольчі товари (кавові апавул. Вербицького, 54
рати)
реєстровий номер
майна
–

Частина залу накопичення пасажирів 1-го поверху
будівлі автовокзалу міжнародного пункту пропуску для
автомобільного транспорту «Шегині»
Частини тамбура цокольного поверху та частини
залу накопичення пасажирів 1-го поверху в напрямку
в’їзд в Україну приміщення будівлі автовокзалу МАПП
«Краковець»
4 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України,
Частини холу будинку вантажної дільниці поз. 5 МАПП
Інформація відсутня Львівська обл., Жовслужба України
Львівська пл., 8, м. Київ-53, МСП 04655, тел. (044) «Рава-Руська» та частини холу будинку вантажної дільківський р-н, с. Рата,
272-51-59
ниці поз.15 МАПП «Рава-Руська»
вул. Гребінська, 28
5 Міністерство освіти і Стрийський коледж Львівського національного
Частина вбудованого нежитлового приміщення на 2-му 00493735.7.ЯКУФВУ113 Львівська обл., м. Стрий,
науки України
аграрного університету, Львівська обл., м. Стрий, поверсі будівлі навчального корпусу №1
вул. Львівська, 169
вул. Львівська, 169, тел. (0245) 5-31-90
6 Городоцька районна 04056463, Городоцька районна державна адмініВбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі
Інформація відсутня Львівська обл., м. Городержавна адміністра- страція Львівської області, Львівська обл., м. Горо- будівлі
док, майдан Гайдамаків,
ція Львівської області док, вул. Б. Хмельницького, 2, тел. (0231) 3-05-33
25-26

4,0

32 120,00
станом на 31.05.2019

3,0

25 000,00
станом на 28.02.2019

30,5

199 400,00
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних апаратів, що відпускають продовольчі товари (кавові апарати)
2 роки 364 дні
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання,
що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної
практики

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».
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)

найменування

1 Міністерство освіти і 02066753, Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма- Нежитлове приміщення 1-го
науки України
карова, 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80 поверху навчального корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Миколаїв, просп.
12,3
45 033,00
1 рік
Розміщення копіювально-тиражувального обладнання
Центральний, 3
(ксерокопіювання) та здійснення торгівлі канцтоварами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне
відділення Фонду по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 38758107, Філія «РДОНКК», УДП
Частина 1-го поверху будівлі готельного комплексу (кафе–
Рівненська обл., Рівненський
73,0
288 590,00
1 рік
структури України «Укрінтеравтосервіс», 33027, м. Рівне, кемпінг)
р-н, смт Квасилів, вул. Ріввул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
ненська, 90
2 Міністерство енер- 05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП
Виробничий корпус бази із забезпечення виробництва
24584661.359.АААЖАВ611; Рівненська обл., м. Вараш,
1 252,8;
2 027 380,00;
2 роки 11 місяців
гетики та вугільної НАЕК «Енергоатом», 34400, Рівненвантажопідйомних механізмів, інвентарний № 60/2 та час- 24584661.359.ПШТДПЮ1513 будівельна база № 1 та № 2, 1 883,0
537 590,00
промисловості
ська обл., м. Вараш, тел. (03636)
тина майданчика бази із забезпечення виробництва вантапромислова зона 38
України
64-3-49
жопідйомних механізмів, інвентарний № 8071/2

№
з/п

Назва органу
управління

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

24 липня 2019 року

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення виробничих та складських приміщень для забезпечення будівельно-монтажних
та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах
ВП «Рівненська атомна електростанція»

№ 30 (1258)

11

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00992881.5.ИФППУС0401 Рівненська обл., Дубровиць4 104
192 000,00
5 років
Розміщення мисливського господарства
кий р-н, територія Лісівської
пог. м
сільської ради, квартали
№ 46-47

найменування

3 Державне агентство 00992881, ДП «Дубровицьке лісове
Вольєрне господарство для розведення дикого кабана
лісових ресурсів
господарство», 34100, Рівненська
України
обл., м. Дубровиця, вул. Комунальна,
3, тел. (0362) 63-73-35

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
та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за
тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охоро- 38499986, Державна установа «Житомирський обласний лабораторний Нежитлове приміщення (гараж) в будів- 38499986.1.НЧИЮЦЛ3805 Житомирська обл.,
48,7
42 800,00
2 роки 364 дні
ни здоров’я України центр Міністерства охорони здоров’я України», 10002, м. Житомир,
лі гаражів, літ. В-1
смт Романів, вул. Невул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
бесної Сотні, 103, корпус «А»
2 Міністерство обо- 35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», 10014,
Нежитлові приміщення лазні-пральні
33689922.31.АААААЕ461 м. Новоград188,2
200 176,00
До 3 років
рони України
м. Житомир, просп. Миру, 22, тел. (0412) 41-69-61
Волинський, вул. Ужачинська, 5
3 Міністерство освіти і 00493681, Житомирський національний агроекологічний університет, Частина нежитлового приміщення
00493681.1.БЕШСНП9921 м. Житомир, вул. Пуш70,55
488 423,00
2 роки 364 дні
науки України
10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, тел. 22-85-97, факс (0412)
вестибуля на 1-му поверсі навчального
кінська, 38
22-14-02.
корпусу № 4

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Для зберігання автомобіля та речей

Виробництво меблів
Розміщення буфету у навчальному
закладі (без здійнення продажу товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Управління забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство оборони
України
3 Міністерство оборони
України
4 Державний
концерн
«Укроборонпром»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахо
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
номер майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
24669713, ДП МОУ «Харківське управління наНежитлове приміщення одноповерхового складу готової продукції, інв. № 21
–
м. Харків,
64,4
97 500,00
2 роки 11 місяців
чальника робіт», 61064, м. Харків, вул. Цементвул. Цементна, 2, тел. (057) 761-31-05
на, 2
08162096, ДП МОУ «Харківська контора
Частина нежитлового одноповерхового сховища № 4, інв. № 33
–
м. Харків,
40,0
60 600,00
1 рік
матеріально-технічного забезпечення», 61064,
вул. Цементм. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
на, 3
08162096, ДП МОУ «Харківська контора
Частина нежитлового одноповерхового приміщення гаража, інв. № 29
–
м. Харків,
40,0
72 200,00
1 рік
матеріально-технічного забезпечення», 61064,
вул. Цементм. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
на, 3
14308894, Харківське державне авіаційне вироб- Нежитлові приміщення, а саме: приміщення № 3, 5, 6, 7, 21 одноповерхової будівлі компре–
м. Харків,
1 892,7
2 912 100,00
2 роки 11 місяців
ниче підприємство, 61023, м. Харків, вул. Сум- сорної, інв. № 10007, літ. «Т/1-1» – 243,8 м2; приміщення № 1-20 на 1-му поверсі 2-поверхової
вул. Ромашкіська, 134, тел. (057) 700-34-39
на, 5
будівлі відділу підготовки виробництва двигунів, інв. № 10075, літ. «С-2» –1124,8 м2; приміщення
№ 1-3 одноповерхової будівлі дільниці розпилювання лісоматеріалів, інв. № 10053, літ. «Х-1 –
2
276,8 м ; приміщення № 1-5 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі побутових та складських служб
РБД, інв. № 13337, літ. «Д-3» – 247,30 м2
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

мета використання
Розміщення цеху по нанесенню порошкової фарби
Розміщення виробництва металічних порошків
Розміщення майстерні,
що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення виробництва
запасних частин двигунів внутрішнього згорання (поршні)

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

2
3
4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Міністерство освіти 05480298, Херсонський національний технічний університет, Бериславське
Частина вбудованих нежитлових 05480298.1 ЖКСГАШ072 75500, Херсонська обл., м. Ге- 754,8;
1 506 458,00
і науки України
шосе, 24, м. Херсон, 73008, тел. (0552) 32-69-10
приміщень на 1-му, 2-му та 3-му
нічеськ, вул. Центральна,196
150,1;
поверхах в будівлі навчального
166,1;
корпусу
438,6
Міністерство
37472062, ХФ ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Хер- Частина нежитлового приміщення
–
73003, м. Херсон, Одеська
2,0
10 970,00
інфраструктури
сонського морського порту), просп. Ушакова, 4, м. Херсон, 73003
на 1-му поверсі будівлі колишньоплоща, 2
України
го морвокзалу
Міністерство
37472062, ХФ ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Хер- Частина нежитлового приміщення
–
73003, м. Херсон, вул. По2,0
11 949,00
інфраструктури
сонського морського порту), просп. Ушакова, 4, м. Херсон, 73003
в будівлі центральної прохідної
тьомкінська, 1
України
№ 1, бюро перепусток
Міністерство
38728486, Скадовська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (Адмі- Будівля насосної станції літ. «І»
–
Херсонська обл., Каланчаць37,7
34 053,00
інфраструктури
ністрація Скадовського морського порту), вул. Мангубінська, 2, м. Скадовськ,
кий р-н, с. Хорли, вул. НаУкраїни
Херсонська обл., 75700, тел. (05537) 5-31-20
бережна, 2
Назва органу
управління

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

найменування

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності
2 роки 11 місяців Розміщення кавового автомата
2 роки 11 місяців

Розміщення кавового автомата

20 років

Використання за призначенням

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 інфраструктури
України

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

найменування

03150102, Державне підприємство водних шляхів «УкрводСклад газобалонів – 101,9 м2, господарська будівшлях», вул. Петра Сагайдачного,12, м. Київ-70, тел. (044) 04070 ля – 78,0 м2, частина будинку службового – 150,2 м2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
вул. Козацька, 4,
330,1
588 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів, використання примім. Черкаси
щень для офіса та інших видів діяльності

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
молоді та спорту
України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
39401098, ДП «Спортивний комплекс «АВАНГАРД», 04119,
м. Київ, вул. Мельникова, 46, тел. (044) 486-89-99

40814998, Державна наукова установа «Український інститут
науково-технічної експертизи та інформації», 03680, м. Київ,
вул. Антоновича, 180, тел. (044) 521-00-10,
факс (044) 528-25-41
3 Міністерство
39401098, Державне підприємство «Спортивний комплекс
молоді та спорту «Авангард», 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46, тел. (044)
України
486-89-99
4 Державна служба 02363095, Головне управління статистики у м.Києві, 04053,
статистики України м. Київ, вул. Тургенєвська, 71-75, тел. 486-71-38

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові приміщен- 39401098.1.ЕДФХГЛ068 м. Київ, вул. Юрія Іл13,3
247 000,00
2 роки 364 дні
ня (у будівлі громадського будинкулєнка, 48 (Мельникова),
станом на 31.05.2019
спортклубу літер «В»)
літ. «В»
Нерухоме майно – частина даху
–
м. Київ, вул. Антонови13,0
384 580,00
2 роки 11 місяців
ча, 180
станом на 31.05.2019
найменування

5 Міністерство куль- 02174618, ДП «Національний цирк України», 01135, м. Київ,
тури України
пл. Перемоги, 2, тел. 236-39-39, тел./факс 486-16-82

Нерухоме майно – нежитлові приміщен- 39401098.1.ЕДФХГЛ068 04119, м. Київ, вул. Юрія
ня на 2-му поверсі громадського будинІллєнка (вул. Мельникоку – спорткомплексу (літера «Б»)
ва), 48
Нерухоме майно – частина нежитлового 02363095.1. АААДЕЖ512 04053, м. Київ, вул. Турприміщення на 2-му поверсі адміністрагенєвська, 71-75, літера
тивної будівлі, літера «А»
«А»
Нерухоме майно – нежитлові при02174618.1.АААДДЛ389 01135, м. Київ, пл. Переміщення
моги, 2

6 Міністерство
охорони здоров’я
України

Нерухоме майно – частина приміщення на 1-му поверсі діагностичнолікувального корпусу

7 Міністерство
молоді та спорту
України
8 Міністерство
інфраструктури
України

01981891, Державний заклад «Український спеціалізований
диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України», 04075, м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Міська, 1а, тел. (044) 205-06-00
39401098, Державне підприємство «Спортивний комплекс
«Авангард», 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 46,
тел. 486-89-99
05416892, ДП Український державний інститут з проектування
об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор», 03680, м.
Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1, тел./факс (044) 249-84-83

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 2-му поверсі громадського будинку будівлі льодового палацу літ. «А»)
Нерухоме майно – частина майданчика

97,2

1 965 250,00
станом на 31.03.2019

2 роки 364 дні

20,5

515 780,00
станом на 31.05.2019

До 3 років

395,41

10 678 728,00
станом на 30.04.2019

–

04075, м. Київ, ПущаВодиця, вул. Міська, 1а

3,0

38 000,00
станом на 30.04.2019

39401098.1.
ГЕФХТШ116

04119, м. Київ, вул. Юрія
Іллєнка, 46

59,7

1 214 990,00
станом на 31.05.2019

–

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1, літ. «А»

42,0

561 120,00
станом на 31.05.2019

мета використання
Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв,
що не здійснюють продаж товарів підакцизної
групи
Розміщення рекламної конструкції

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт тренажерного та спортивного обладнання)
Розміщення інформаційного агентства

2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 24,4 м2 та 193,4 м2
з погодинним використанням – 50 год./міс.;
розміщення буфету, що не здійснює продаж підакцизної групи товарів, – 38,7 м2 та 138,91 м2 з
погодинним використанням – 50 год./міс.
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари
2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення

2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів
підакцизної групи (погодинно 190 годин на
місяць)

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».
Продовження рубрики на стор. 24
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відомості
приватизації

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди державного майна
Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого
майна, яке обліковується на балансі ДП «Адміністрація морських
портів України», орган управління – Міністерство інфраструктури
України.
 Назва об’єкта оренди: складський майданчик № 200а, інв.
№ 3360 (реєстровий № 01125672.2.РАЯИЮК0622), щогла
освітлювальна № 124, двоє виїзних воріт № 125, 125А, огорожі
№ 130, стовп № 135 загальною площею 5 572,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Центральна, буд. 35а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 7 400 000,00
гривень (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – 96 639,53
(дев’яносто шість тисяч шістсот тридцять дев’ять) гривень 53
коп. (без урахування ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: інше використання нерухомого майна
(надання послуг з навантажувально-розвантажувальних робіт з вантажами); строк оренди – 10 (десять) років; стартова орендна плата
за базовий місяць оренди – червень 2019 р. становить 96 639,53
(дев’яносто шість тисяч шістсот тридцять дев’ять) гривень 53 коп.
(без урахування ПДВ); розмір орендної плати за перший місяць
оренди відповідно до п. 12 Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р.
№ 786 визначається шляхом коригування розміру орендної плати
за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця
оренди; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат, – 579 837,16 грн (без урахування ПДВ) на такі
банківські реквізити: одержувач: Регіональне выдділення Фонду по
Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044, МФО:
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна площею 5 572,0 м2»; конкурс
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди ба
лансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану
або втрати (повної або часткової) об’єкту оренди з вини орендаря;
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем
конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта
оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця
конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір
оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його
отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди
(протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення
переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується
до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Укладення Угоди про співробітництво (Соціальної угоди) між
учасником конкурсу, підприємством – балансоутримувачем та профспілками, що є сторонами діючого колективного договору, щодо забезпечення робочими місцями та збереження соціальних гарантій
працівникам підприємства – балансоутримувача.
Здійснення інвестицій в об’єкт оренди у розмірі 2 млн доларів США
згідно з офіційним курсом НБУ на момент здійснення інвестицій протягом 5 років з моменту укладення договору оренди.
Створення орендарем 30 нових робочих місць для працевлаштування діючих працівників ДП «МТП «Чорноморськ».
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи зазначені, в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним, у т. ч. банківські реквізити; угоду про співробітництво (Соціальної угоди) між учасником конкурсу, підприємством – балансоутримувачем та профспілками, що є сторонами діючого колективного договору, щодо забезпечення робочими місцями
та збереження соціальних гарантій працівникам підприємства – ба
лансоутримувача;
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 претен-
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дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати)
та інші матеріали претендентів надаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. № 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, в п’ятницю та передсвяткові дні – до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональному відділенні Фонду по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. 503.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші
не робочі дні, тоді конкурс буде проведено у перший за ним робочий день.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні
Фонду по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

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 учасників, які є фізичними особами: 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.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові
пропозиції до умов договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції щодо гарантій сплати орендної
плати (завдаток, гарантія, тощо) – відображаються в проекті договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений об
11.00 08 серпня 2019 року у приміщенні Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 309, м. Черкаси, в присутності конкурсантів або
їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної
плати) подаються в окремому конверті з написом: «На конкурс по
оренді, що відбудеться 08 серпня 2019 року, об’єкт оренди: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею
29,00 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними
пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до
16.00 02 серпня 2019 року. Заяви приймаються за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси (кімн. 316), приміщення регіонального
відділення.
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до
початку засідання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди
державного майна Регіонального відділення за телефонами (0472)
37-34-48, 37-30-01 та на веб-сайті Фонду за адресою: www.spfu.
gov.ua.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна

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

 Об’єкт оренди: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 29,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси, вартість за незалежною оцінкою – 159600,00 грн
(без ПДВ).
Балансоутримувач – Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості».
Орган управління – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – травень
2019 року становить 2029,05 грн (без ПДВ);
2) учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 12174,30 грн (без ПДВ) шляхом
перерахування коштів на визначений рахунок. Реквізити для сплати гарантійного внеску: рахунок № 37319071002036, одержувач:
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області, код ЄДРПОУ
21368158, МФО 820172, банк: Державна казначейська служба України, призначення платежу: «Гарантійний внесок від учасника конкурсу
на право оренди»;
3) термін укладення договору оренди – на 2 роки 364 дні;
4) без права викупу та передачі об’єкта оренди в суборенду;
5) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не
меншим ніж стартовий розмір орендної плати, та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом;
6) своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця,
наступного за звітним) з урахуванням її індексації;
7) забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на
дату укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох
орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання
зобов’язань: сплата пені, неустойки);
8) внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати не менше як за шість місяців;
9) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у
висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема від пожежі,
затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха;
10) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря;
11) здійснення витрат, пов’язаних 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
та надання комунальних послуг орендарю;
12) дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, забезпечення
збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;
13) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна;
14) надання працівників для попередження та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх
настання або загрози виникнення);
15) компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент
укладення договору оренди копій підтвердних документів.
16) переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших
умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
довідку про відкриття рахунка в банківській установі із зазначенням
реквізитів рахунка;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлове приміщення загальною площею 67,4 м2 за
адресою: м. Київ, вул. Боткіна, 1 (приміщення 31, 32, 33 та 34 на
2-му поверсі навчального корпусу № 28), реєстровий номер
майна 02070921.1.БДЧАХЯ053, що обліковується на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31 січня 2019 року становить 1579030,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (травень 2019
року) становить без урахування ПДВ 5428,47 грн; мета використання: розміщення їдальні у навчальному закладі, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи (орендна ставка 4 %); сплата
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість
стартових орендних плат – 32570,82 грн без ПДВ). Гарантійний
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів
на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду по м.Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м.Київ; код банку одержувача – 820172; призначення
платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для
участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлове
приміщення загальною площею 67,4 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Боткіна, 1 (приміщення 31, 32, 33 та 34 на 2-му
поверсі навчального корпусу № 28) та перебуває на балансі Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди: 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих
днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантій-
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ний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди
гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; гарантійні внески
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та
осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4
Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які
підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію
щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про підсумки
проведення конкурсів на право оренди державного майна
1. За результатами конкурсу на право оренди державного майна:
нежитлового приміщення – кімн. № 53 на 1-му поверсі 4-поверхової
будівлі КПО, інв. № 23, літ. А, А-1, а, а-1, а-2, а-3, а-4, а-5, реєстровий
№ 33689922.33.ААААЖЛБ406, загальною площею 159,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, 122а, що перебуває
на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», прийнято рішення щодо укладення договору оренди з ТОВ «ВІТА ЮСТ».
2. За результатами проведення конкурсу на право оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні, літ. «Б-1-2», реєстровий
№ 33689922.37.ААААЕВ247, загальною площею 407,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. С. Тархова, 13, що перебуває на балансі «Східної»
філії Концерну «Військторгсервіс», конкурс визнано таким, що не
відбувся.
3. За результатами проведення конкурсу на право оренди державного майна: нежитлових приміщень – кімн. № 18, 19, 20, 21, 22 на
першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 101300003,
реєстровий № 02066769.1.АААККЖ556, літ. «А-5», загальною площею 70,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 5, що перебуває
на балансі студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», конкурс визнано таким,
що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 08.07.2019
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди
державного нерухомого майна, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та знаходиться за адресою: м. Київ,
Львівська площа, 8, загальною площею 17,2 м2 конкурсною комісією
прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу, цінова пропозиція якого відповідає умовам конкурсу, – ФОП
Сердегою Оленою Василівною.

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

IНФОРМАЦIЯ
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна

 1. Об’єкт оренди: будівля № 83 (склад) площею 637,7 м2
військового містечка № 3. Будівля побудована в 1969 році. Стан
приміщень – задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 33013, м. Рівне, вул. Небесної
Сотні, 64 – Григорія Сковороди, 6.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.04.2019
становить 1135200,00 грн без ПДВ.
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Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
квітень 2019 року) з метою викристання під розміщення складу
(розміщення скдадів – орендна ставка 15 %) становить 14190,00
грн без ПДВ.
 2. Об’єкт оренди: нежитлове приміщення на 1-му поверсі
будівлі, інв. № 13, (склад) площею 312,7 м2 військового містечка № 3. Будівля побудована в 1895 році. Стан приміщень – задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 33013, м. Рівне, вул. Небесної
Сотні, 64 – Григорія Сковороди, 6.
Балансоутримувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.04.2019
становить 600900,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
квітень 2019 року) з метою викристання під розміщення складу
(розміщення складів – орендна ставка 15 %) становить 7511,25
грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу для об’єктів (1 – 2):
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної
плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа поточного місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.00 по завершенні 20 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi
приватизації» в КЕВ м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне,
вул. Чернишова, 8.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить до державної власності» (крім
проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право
укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати
орендної плати (завдаток, гарантiя тощо), додаткові пропозиції з
виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок (0362) 63-00-57, електронн а адреса:
sekretarkev@i.ua.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення 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».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; 050-135-79-34.
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 № 138а загальною площею 266,2 м2 військового
містечка № 1 (Рогань) за адресою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 4551,51 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».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; 050-135-79-34.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м.Чернівці про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
державного (військового) майна
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернівці (код ЄДРПОУ 08179180).

 Назва об’єкта оренди та його місцез нах од ження: час-

тина димової труби (№ 12) площею 10,0 м 2 котельні (інв.
№ 41) військового містечка № 148 за адресою: м.Чернівці,
вул. Авангардна,14.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку
становить 362200,00 грн (триста шістдесят дві тисячі двісті гривень)
без ПДВ.
Розмір плати за оренду державного (військового) майна за
базовий місяць (квітень 2019 року) при використанні об’єкта з метою розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікації,
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги доступу
до Інтернету, орендна ставка 18 %, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства і становить 5487,33 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної
плати за базовий місяць.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Строк оренди: 2 роки 11 місяців із можливістю продовження
терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків
за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за умови
якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення
строку дії договору. У разі, якщо на момент продовження договору
оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три
роки тому, для продовження договору оренди провадиться нова
оцінка об’єкта оренди.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого
майна.
7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
8. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.
9. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж трикратний
розмір орендної плата за базовий місяць оренди, який вноситься
протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди в рахунок
плати за останні місяці оренди, а у разі невнесення завдатку – договір розривається.
10. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні ,вибухові, наркотичні,
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
12. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
13. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих
днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
14. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію.
15. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
16. Сплата гарантійного внеску відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його проведення.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є запропонований найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, що підтверджують сплату
гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат.
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування
коштів за такими реквізитами: Квартирно-експлуатаційний відділ м.
Чернівці, код ЄДРПОУ 08179180, код банку 820172 в ДКСУ м. Київ,
р/р 35223240005673;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу
про банкрутство;
додаткові пропозиції.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із
зазначенням назви учасника конкурcу, найменування та місцезнахо
дження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком
печатки претендента (за наявності).
Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002,
м.Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 3.
Конкурс відбудеться об 11.00 на 22-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відомості
приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43,
кімн. № 11.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваженими особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу (кімната № 11).
Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м.Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.

24 липня 2019 року
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ІНФОРМАЦІЯ
Макарівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська КЕЧ району, адреса: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове
майно – нежитлові приміщення будівлі УПОС загальною площею 70,8 м2 в будівлі (інв. № 168) військового містечка № 6
за адресою: пров. Північний,168, смт Городок, Радомишльський р-н,
Житомирська обл., рік забудови – 1970.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2018 становить 29 989,00 грн (без урахування ПДВ)
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий
місяць оренди – квітень 2019 рік становить 396,34 грн за умови
використання приміщень під розміщення лісопильного та стругального виробництва.
Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною
платою за базовий місяць оренди – квітень 2019 р., що становить
396,34 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою
КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна
(щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата
орендної плати з урахування індексу інфляції.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного ремонту орендованого майна без вимоги про відшкодування.
3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні,
вибухові, радіоактивні та легкозапалювані матеріали і речовини.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі
договори з постачальними організаціями або укласти з балансоут
римувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечують
у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3
(три) місяці оренди. При цьому орендар вносить зазначений завдаток
протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення договору оренди, а у
разі невнесення завдатку – договір оренди розривається.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без
права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з
розміщенням інформації Макарівської КЕЧ про оголошення конкурсу
та про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.
12. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2. наказу Фонду та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241,
крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником
конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди); техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу за наявності) з написом «Для
участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня
опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він
є робочий) з дня опублікування цієї (враховуючи день публікації) в Макарівській КЕЧ району за адресою: Житомирська обл.,
смт Городок, вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: 12265, Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних
відносин або за тел: (041-32) 4-23-47.

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.
 Лот № 1: частина нежитлового приміщення будівлі (інв.
№ 12) площею 1,0 м2 військового містечка № 32 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 264,33 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 платіжного термінала (банкомата).
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.
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.
Телефони 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.

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

 Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 10,0 м2,
розташоване за адресою: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01008,
що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Музейний провулок, 12, м. Київ, 01008;
тел.: 256-61-81, 253-44-68.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору
оренди.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): одне
приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (приміщення площею 10,0 м2 ) станом на 30.06.2019,
тис. грн: 55,960.

24 липня 2019 року

Наявність об’єктів, що 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 від 16.01.2018
№ 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфсел».
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 майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,

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.
 Лот № 1: частина нежитлового приміщення будівлі (інв.
№ 58) площею 1,0 м2 військового містечка № 22 за адресою:
Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище «Пруське», 22.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди –
квітень 2019 року становить 60,04 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 торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари.
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.
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.
Телефони 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.

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

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).
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: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 01 серпня
2019 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
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відомості
приватизації

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 07 серпня 2019 року о 14.00 у Фонді
державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303).

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені з метою
надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: гараж площею 22,9 м2.
Балансоутримувач – Старокостянтинівське управління Державної
казначейської служби України Хмельницької області.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 6/4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФГ «Борисюк Н.С.».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (гаражний бокс, виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: будівля загальною площею 568,0 м2.
Балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 53, м. Красилів,
Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Дата оцінки – 31.07.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Красилівська міська рада Хмельницької області.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є окремі
будівлі (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,45 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею
34,04 м2 (у т. ч. площа загального користування – 10,04 м2) на
третьому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Дата оцінки – 31.05.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Хмельницька обласна організація
Національної спілки архітекторів України.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею
63,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 15,9 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 36, м. Деражня, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Подільські оптичні мережі».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та
майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат,
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій
областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного
майна – об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина холу площею 2,0 м2
першого поверху будівлі учбового корпусу (реєстровий номер
35498822.1.ЯРХСЖП492), що перебуває на балансі Державної освіт-
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підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 11.07.2019, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державної частки розміром 40 % статутного капіталу
товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів» (статутний

ньої установи «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів», код за ЄДРПОУ 35498822.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
бульв. Машинобудівників, 32.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Братченко М. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 48,4 м2 будівлі гаражів, у тому числі
площею 23,6 м2 (реєстровий номер 38513502.1.ААААЛА298) та
площею 24,8 м2 (реєстровий номер 38513502.1.ААААЛА301),
що перебуває на балансі Державної Установи «Лабораторний центр
на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров’я України»,
код за ЄДРПОУ 38513502.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
пров. Колійний, 26а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Капталан А. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 у приміщенні генераторної на
четвертому поверсі чотириповерхової будівлі поста ЕЦ, що перебуває на балансі ВП «Маріупольське територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
пл. Морвокзал, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євротранстелеком».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен
операторів телекомунікацій.
 4. Найменування об’єкта оцінки: навіс (М-1) загальною площею
1491,7 м2, що перебуває на балансі «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», код за ЄДРПОУ 38746882.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61064, м. Харків, вул. Переможців, 6а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кононов Д. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,70 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
споруд, виробничо-складського призначення.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення коридору на першому поверсі будівлі контори рудника № 1, 3 площею
2,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Артемсіль»,
код за ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Соледар, вул. Соледарська, 14.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: АТ «Перший український міжнародний банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина сходової клітки на
першому поверсі адміністративно-побутового комбінату рудника
№ 7 площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Артемсіль», код за ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Соледар, вул. Лермонтова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: АТ «Перший український міжнародний банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення коридору на першому поверсі будівлі АПК рудника № 8 площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Артемсіль», код
за ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н,
с. Парасковіївка, вул. Гірників, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: АТ «Перший український міжнародний банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.

капітал товариства становить 37 000 000,00 грн) з метою продажу державної частки відповідно до вимог статті 16 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» визнано
суб’єкта оціночної діяльності – Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертне агентство «Укрконсалт». Строк надання
послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 30,0 тис. грн.

 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення фойє площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, 115.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: АТ «Перший український міжнародний банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених п. 12 розділу
ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше
ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із
законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до
Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях (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, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про відміну
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
який був оголошений 18 липня 2019 року
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях у
зв’язку з реорганізацією шляхом злиття Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області, Регіонального відділення Фонду по
Чернівецькій області, Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області та утворенням Регіонального відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях як юридичної
особи публічного права, що розташоване у м. Івано-Франківськ, відповідно до наказу Фонду від 06.03.2019 № 231 «Про реорганізацію регіо
нальних відділень Фонду державного майна України» конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який був призначений на 18.07.2019, вважати таким, що не відбудеться, у зв’язку з обставинами, що його
унеможливлюють.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки для визначення розміру збитків
 Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі внаслідок установлення факту розкрадання, знищення, псування об’єкта державної власності, а саме втрати 5 одиниць –
2-кімнатних дерев’яних садових будинків, які входять до складу
табору відпочинку «Колос», за адресою: Одеська обл., Лиманський
р-н, с. Мар’янівка, який в процесі приватизації не увійшов до статутного
капіталу, але залишився на балансі ВАТ «Сільгосптехніка», код ЄДРПОУ
3744994 (правонаступник – ПАТ «Сільгосптехніка»).
Мета оцінки: визначення розміру збитків.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5 280 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю причин
завдання збитків).
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається із:
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підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він
не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних
в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5
до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить
не менше 3 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті,
до відділу управління персоналом та проходження державної служби
Регіонального відділення Фонду по Київській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 08.08.2019 о 14.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для визначення вартості державного
пакета акцій
 Найменування об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром
25,00 % статутного капіталу ПрАТ «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч» (статутний капітал – 4064,2 тис. грн).
Місцезнаходження об’єкта оцінки, або підприємства, майно якого
оцінюється: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5,
тел. (044) 592-69-57.
Мета проведення незалежної оцінки: продаж державного пакета
акцій відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: продаж насіння
та інше, здавання в оренду приміщень.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства тис. грн: 4 064,2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів тис. грн: 2 739,1 станом на 31.12.2018.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього 1, 486 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 08300, Київська
обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для виробничих
потреб.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 40 000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: пакети акцій акціонерних товариств; частки в майні господарських товариств (крім акціонерних товариств) розміром, що забезпечує їх власнику вирішальний
вплив на господарську діяльність господарства товариства.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він
не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних
в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить
не менше 10 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення Фонду по Київській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 08.08.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення на
третьому поверсі гуртожитку № 1 загальною площею 5,0 м2 (реєстровий № 02071010.5.ЦЛЯЮСЕ002).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Бой-Желенсь
кого, 14.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. БойЖеленського, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
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Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 14,0 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу МАПП
«Шегині», реєстровий номер 39292197.14.АААГБГ444.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н,
смт Шегині, вул. Дружби, 201.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС).
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., Мостиський
р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 20,5 м2 на першому поверсі будівлі контори.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Радехів,
вул. Витківська, 26.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Радехівське лісомисливське госпо
дарство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Радехів,
вул. Витківська, 26.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Максимум К».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина освітлювальної прожекторної
вежі та технічної площадки площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська,
168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 41,2 м2, а саме: приміщення № 213 (частина) площею
29,2 м2 та приміщення № 214 площею 4,3 м2 на першому поверсі та приміщення № 116 площею 7,7 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Краковець», реєстровий номер
39292197.14.ААААЖЖ993.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н,
смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС).
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., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цокольного
поверху пішохідного переходу МАПП «Шегині» загальною площею 93,34 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н,
с. Шегині, вул. Дружби, 216.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС).
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., Мостиський
р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 216.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Українсько-німецьке спільне підприємство
«Львів-Трейдінг».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 22.
Балансоутримувач: Львівський національний університет імені
І. Франка.
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. Пасічна, 22.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого замощення
загальною площею 48,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Туган-Баранов
ського, 13.
Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. ТуганБарановського, 13.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Савчин Олена Василівна.

 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 14) площею 5,1 м2 першого поверху службової будівлі митного оформлення (будівлі літ. «І»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 224.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Публічне товариство Акціонерний банк
«Укргазбанк».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 93) площею 19,0 м2 на другому поверсі адміністративного будинку (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Публічне товариство Акціонерний банк
«Укргазбанк».
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-3) загальною площею 28,8 м2 будівлі господарського блоку (літ. «В»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Публічне товариство Акціонерний банк
«Укргазбанк».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина димової труби котельні висотою 44,5 м2 та частина покриття площею 14,0 м2 прилеглої до
території котельні.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Чоп,
вул. Миру, 21а.
Балансоутримувач: Виробничий підрозділ «Львівське територіальне
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Чоп,
вул. Миру, 21а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл».
 13. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди зимувальних
ставів 1-6 смт Рокині, став № 1 Рокині, став № 2 Рокині, став № 3
Рокині.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45626, Волинська обл., Луцький
р-н, смт Рокині.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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: 45626, Волинська обл.,
Луцький р-н, смт Рокині.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Балабух Сергій Євстафійович.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі (літер А-7) площею
46,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38.
Балансоутримувач: Волинська філія Державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «ТОЛА».
 15. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини адмінприміщення площею 16,6 м2 (кабінет № 24).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. 1 Травня, 32.
Балансоутримувач: Управління фінансів Ратнівської державної адміністрації Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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: 44100, Волинська обл.,
смт Ратне, вул. 1 Травня, 32.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Ратнівська районна організація Волинської
обласної спілки ветеранів Афганістану.
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 № 1-5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 – 2400,00 грн;
для об’єктів № 6, 12 – 3000,00 грн; для об’єкта № 13 – 5490,00 грн.
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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, 7 – під розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів; для об’єктів № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
14, 15 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для об’єктів № 4, 12 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення; для об’єкта № 13 – споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти,
ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5
до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях)
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській
та Сумській областях про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 31,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Виноградна, м. Глобине, Полтавська область.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській
області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальне підприємство «Кременчуцьке
міжміське бюро технічної Інвентаризації Кременчуцької міської ради
Полтавської області».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення громадської будівлі (університету) другого поверху адміністративнонавчального корпусу «Ц» площею 10,0 м2 та частини нежитлового
приміщення громадської будівлі (університету) другого поверху
навчального корпусу ФПК «Ф» площею 6,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Черненко Є. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: частина даху будівлі учбового корпусу № 5
площею 8,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: бульвар Пушкіна, 3, м. Кременчук, Полтавська область.
Балансоутримувач: Кременчуцький національний університет імені
М. Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення по Полтавській та Сумській
областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі
площею 59,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Комарова, 4а, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 5. Назва та місцезнаходження об’єкта: частина нежитлових
приміщень площею 28,88 м2 за адресою: просп. Першотравневий,
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29, м. Полтава, частина нежитлових приміщень площею 16,12 м2
за адресою: просп. Першотравневий, 25, м. Полтава, частина нежитлових приміщень площею 26,25 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 25а, м. Полтава, частина нежитлових приміщень площею
22,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 27, м. Полтава, частина
нежитлових приміщень площею 26,64 м2 за адресою: проріз Інститутський, 24, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Телесвіт».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 123,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава.
Балансоутримувач: ПТУ № 31 м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Регіональний центр ДОПНВ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення, розташоване в приміщенні гуртожитку № 2, площею 39,69 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кукоби Анатолія, 8, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Закладна Н. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 8. Назва об’єкта: нежитлова частина приміщень 1-го поверху
гуртожитку площею 178,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук,
Полтавська область.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної
інфраструктури».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ГО «Народний молодіжний театр «АСКАЛ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 48,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної освіти
№ 1 м. Кременчука.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Андрусенко С. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 10. Назва об’єкта: окреме нежитлове приміщення, розташоване на третьому поверсі будівлі учбового корпусу № 14, площею 267,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська область.
Бал анс оу тр имувач: Кременчуцький національний університет
ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Крамаренко Г. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська,
або складська нерухомість.
 11. Назва об’єкта: окреме нежитлове приміщення на першому
поверсі будівлі учбового корпусу № 14 площею 160,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська область.
Бал анс оу тр имувач: Кременчуцький національний університет
ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПП «Джей Ель».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська,
або складська нерухомість.
 12. Назва об’єкта: окремі нежитлові приміщення на першому та третьому поверхах будівлі учбового корпусу № 14 площею
258,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська область.
Бал анс оу тр имувач: Кременчуцький національний університет
ім. Михайла Остроградського.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.

Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Самойленко Л. Л.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська, або
складська нерухомість.
 13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення гуртожитку площею 92,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтавафарм».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 14. Назва об’єкта: нежитлове приміщення гуртожитку площею 35,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Покровська, 52, м. Кременчук,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Рибалко М. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 15. Назва об’єкта: адміністративне приміщення площею
36,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: пров. Центральний, 6б, смт Чутове,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Північно-Східний офіс Держаудитслужби.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Приватний нотаріус Новицька О. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлового підвального приміщення площею 69,41 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Тараса Бульби, 13а, м. Кременчук,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчук.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Дорошенко П. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська, або
складська нерухомість.
 17. Назва об’єкта: їдальня загальною площею 55,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Новаторів, 24, с. Яреськи, Полтавська область.
Балансоутримувач: АО «Цукровик Полтащини».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу на
аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 31.07.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду
по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом від 14.02.2019 № 10-59-2927,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з
оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 4 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 02.08.2019 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Полтавській та Сумській областях 08.08.2019 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група находиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, 64.
Балансоутримувач: Міжрегіональний центр швидкого реагування
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Публічне акціонерне товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки: розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
21,3 м2 .
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 13.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Сумській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут-12».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
239,7 м2 .
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 14а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Сумській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт Виконавчий комітету Шосткинської міської ради.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
168,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сумський хімікотехнологічний центр професійно-технічної освіти».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
16,45 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Терещенків, 36, м. Глухів, Сумська обл.
Балансоутримувач: Глухівський агротехнічний інституту ім. С. А.
Ковпака Сумського національного аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Колесник В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38.
Балансоутримувач: ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр
професійно-технічної освіти».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Шумера О. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, 1-й провулок
Гетьмана Мазепи, 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Сумській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Товариства з обмеженою відповідальністю
«Телерадіокомпанія «Спектр».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
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 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 8,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Гайдук С. Ю.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська, або
складська нерухомість.
 9. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею
16,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Гайдук С. Ю.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 10. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею 18,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50.
Бал анс оу тр имувач: Державний професійно-технічний заклад
«Шосткинське вище професійне училище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Годун. Н. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 11. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею 11,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сумський хімікотехнологічний центр професійно-технічної освіти».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Сиротенко М. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 12. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
17,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23.
Балансоутримувач: Конотопська районна державна адміністрація.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Конотопський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108.
Балансоутримувач: Сумський будівельний коледж.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Філія – Сумське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
 14. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
35,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Тростянецькому районі.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальне підприємство Тростянецька
міська рада «Бюро технічної інвентаризації».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 15. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 33,2 м2
будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення – «Будинок
П. Лютого».
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 34.
Балансоутримувач: Національного заповідника «Глухів».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).

Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Гордієнко А. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 16. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
256,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 51.
Балансоутримувач: Професійно-педагогічного коледжу Глухівського
національного педагогічного університету ім. О. Довженка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Усманов М. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 17. Назва об’єкта: нежитлове прибудоване приміщення загальною площею 29,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Пащетник В. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 18. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корса
кова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПАТ «Укргазбанк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 9,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 51.
Балансоутримувач: Професійно-педагогічного коледжу Глухівського
національного педагогічного університету ім. О. Довженка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Барабашова І. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 20. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 17,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Видавничо-виробниче підприємство ТОВ
«Мрія».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська, або
складська нерухомість.
 21. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 6,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, автотраса
М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, 243-й км.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Воронченко Р. Ф.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 22. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Петропавліська, 59.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Усик І. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
 23. Назва об’єкта: частина бетонного замощення площею
3,0 м2; частина ділянки даху площею 1,0 м2; частина горища
площею 18,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2.
Балансоутримувач: Сумський обласний центр зайнятості.
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Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в
додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом від 14.02.2019 № 10-59-2927,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з
оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 4 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 09.08.2019 включно.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Полтавській та Сумській областях 15.08.2019 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській та
Житомирській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: стійка з/бетонна СК26 поста контролю
№ 21 (Сф=4,25 м2, Sп=2,1 м2), інвентарний номер 100724/2, реєстровий номер 24584661.323.ПШТДПЮ1451, площею 6,35 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький р-н, Старорафалівська сільська рада, Комплекс будівель і
споруд № 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення актового залу на 1-му поверсі адміністративно-побутового корпусу площею 266,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ЄХП «Благодать».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
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 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
9,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ГО «Рівненський центр маркетингових досліджень».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДАТА ГРУП».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення головного корпусу площею 22,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог,
вул. Семінарська, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення по Рівненській та
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Решетник Людмила Євгенівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (гаражні бокси) площею 186,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Соборна, 366а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Макарук Володимир.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина коридору площею 16,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог,
вул. Семінарська, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Семенович Андрій Сергійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
23,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів,
вул. Почаївська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Ліштван Віктор Миколайович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
7,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів,
вул. Почаївська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Ковальчук Василь Амбрізійович
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
128,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Сарненський
р-н, с. Катеринівка, вул. Ткача, 27.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Оксенюк Любов Прокопівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
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Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі площею
1647,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Технічна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської
РДА.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального корпусу № 2 площею 7,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Орос Оксана Миколаївна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку
площею 14,65 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Млинівська, 23а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 14. Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка площею
70,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Квасилів,
вул. Молодіжна, 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Енергозбереження».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
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Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
9,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПП «Текс».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адмінбудівлі
площею 56,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Лантан».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 17. Назва об’єкта оцінки: адміністративний корпус (частина даху
адміністративного корпусу S=12 м2), інвентарний номер 48/6, реєстровий номер 24584661.317.ПШТДПЮ1514, площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, територія Рівненської АЕС, 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 18. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення площею
66,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Дмитришин Павло Сергійович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 19. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні «Б-2» загальною площею 1812,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
5 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 20. Назва об’єкта оцінки: будівля виробничого корпусу з
адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6» загальною
площею 11368,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
8 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 21. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні «К-2» загальною
площею 1016,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
5 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 22. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд мазутонасосного господарства «М-1», «2М-1» загальною площею 337,4 м2.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 23. Назва об’єкта оцінки: будівля ГРП «Л-1» загальною площею 54,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної
площі та за функціональним призначенням.
 24. Назва об’єкта оцінки: будівля прохідної «П-1» загальною
площею 9,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 25. Назва об’єкта оцінки: будівля складу рідких матеріалів
«Н-1» загальною площею 33,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.

№ 30 (1258)

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 26. Назва об’єкта оцінки: будівля пінутворювача з складом
«Г-1» загальною площею 148,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної
площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по Рівненській та Житомирській областях о 12.00 через 14 днів після
публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна
 Частина приміщення багатофункціонального будинку: котельня площею 151,6 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», за адресою: Херсонська обл.,
Голопристанський р-н, с. Стара Збур’ївка, вул. Набережна, 1б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів виробничоскладського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток
5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки,
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до Положення),
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної діяльності з оцінки
майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за
напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи
щодо практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в Херсон
ській 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, яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний
сервісний центр МВС в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ЧОУ АТ «Ощадбанк».
Дата оцінки: 31.07.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: кафе «Хвилинка» з прибудовою площею 41,9 м2 та будівля магазину площею 55,2 м2, загальною
площею 97,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 52, м. Кам’янка,
Черкаської області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хмара М. М.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 69,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Новоселівська1, м. Золотоноша, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лола Л. Ф.
Дата оцінки: 31.07.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід
зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо,
відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5
до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 №10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіо
нального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 08 серпня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 14 серпня 2019 року об 11.00 в Регіональ
ному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71

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: частина нежитлового приміщення
площею 6,8 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 214.
Платник робіт з оцінки: ФОП Базарний О. 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: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаража площею 32,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: «ДНЗ «Ніжинський
професійний аграрний ліцей Чернігівської області».

24 липня 2019 року
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 111.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ворошилов Р. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
153,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кириченко В. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,3 м2 будівлі
учбового корпусу № 4.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,77 м2 першого поверху адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ДФС у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28.
Платник робіт з оцінки: ПБП «Евклід».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування.
Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей
оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.

Продовження таблиці

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

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

1 Частина даху

Адреса об’єкта
оцінки

Орієнтовна
дата оцінки
Платник робіт з Очікувана найоцінки об’єкта більша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
ТОВ «Науково30.06.19
культурний
6000
центр «УкраїнаКитай»
ТОВ «Перша
31.07.19
чарівна скриня»
4000

Балансоут
римувач

420,0 м. Київ, вул. Ан- ДНУ «УкрІНТЕІ»
тоновича, 180

2 Частина нежитлового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлові приміщення
5 Нежитлове приміщення

6 Частина нежитлового приміщення
7 Нежитлові приміщення
8 Споруда

9 Частина нежитлового приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Нежитлове приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Нежитлові приміщення

15 Нежитлове приміщення

2,0

м. Київ, вул. Ін- Національний
ститутська, 9,
банк України
корпус №1 (літ.
«А»)

13,7

м. Київ, просп.
Космонавта
Комарова, 1,
корпус № 4
86,0 м. Київ,
вул. Празька, 5,
корпус № 1
19,47 м. Київ,
вул. Дружківська, 6

Національний
авіаційний університет

ФОП Поволоцький С. В.

31.07.19
4000

ДП «НДІ «Еластик»

ФОП Антонюк В. І.

31.07.19
4500

Коледж інформаційних
технологій та
землевпорядкування НАУ
5,0 м. Київ, просп. КНУ ім. Т. ШевАкадеміка Глуш- ченка
кова, 4д
173,8 м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім. І.
літехнічна, 35, Сікорського»
корпус № 9
24,0 м. Київ, с. Пи- Національний
рогів, споруда музей народної
№ 10
архітектури та
побуту України
1,5 м. Київ, вул. Л. КНУ ім. Т. ШевТолстого, 12в
ченка

ТОВ «Управління ІТ Службами»

31.07.19
4000

ФОП Комісаренко А. Ф.

31.07.19
4000

ТОВ «Технології високих
енергій»
ФОП Мельник
Я. Я.

31.07.19
5000

ФОП Очеретян
Т. Л.

31.07.19
4000

34,3

ТОВ «Видавничий центр
«Академія»

31.07.19
4000

м. Київ,
вул. Дегтярівська, 38 – 44

21,0

м. Київ, вул. П.
Болбочана, 4а
342,5 м. Київ, просп.
Перемоги, 50,
Склад бумаги
№ 2 (літ И)
20,5 м. Київ,
вул. Празька,
5, корпус № 1,
літера «А»
39,0 м. Київ,
вул. Братська,
12, літ. «А»
12,1

м. Київ, просп.
Космонавта
Комарова, 1,
корпус № 16

ДП «ПК «Україна» по виготовленню цінних
паперів»
ДП «ЕКО»

31.07.19
4000

ФОП Поволоцький С. В.
ДВ «Преса Укра- ФОП Голубець
їни» ДУС
Ю. М.

31.07.19
4000
31.07.19
5500

ДП «НауковоТОВ «Тіларіс»
дослідний інститут «Еластик»

31.07.19
4000

ДПТНЗ «Київське вище
професійне училище водного
транспорту»
Національний
авіаційний університет

ПП «Наші
страви»

31.07.19
4000

ФОП Поволоцький С. В.

31.07.19
4000

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

32,0

Балансоут
римувач

м. Київ, вул. Ні- Національний
жинська, 29а
авіаційний університет
155,66 м. Київ,
ДУ «Інститут
вул. Братислав- серця МОЗ
ська, 5а
України»

Платник робіт з
оцінки об’єкта

ФОП Фощай
О. М.
ТОВ «Др. Рьодгер Кейтерінг
Сервіс Інтернейшанел»

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
30.06.19
4000
30.06.19
5000

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

3 Частина нежитлового
приміщення

2,0

4 Частина нежитлового
приміщення

5,0

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоут
римувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна
надання послуг
з оцінки/грн

м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

30.06.19

м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України

ТОВ «Кий АвіаЕкспрес»

31.05.19

5 Нежитлове
приміщення

274,3 м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 39/1

ДП «Укрдіпродор»

ТОВ «Сваргалока»

30.06.19

6 Нежитлове
приміщення

97,5

ФОП Хатіб
Шаді Алі

31.05.19

7 Нежитлові
приміщення

704,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П.
генєвська, 3/9
Драгоманова

ПВНЗ «Інститут
екології економіки і права»

30.06.19

8 Нежитлові
приміщення

718,0 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П.
генєвська, 11
Драгоманова

ПВНЗ «Інститут
екології економіки і права»

30.06.19

9 Нежитлове
приміщення

18,47 м. Київ,
ДУ «Інститут
вул. Братислав- серця МОЗ
ська, 5а
України»

ТОВ «ЛюдмилаФарм»

30.06.19

10 Нежитлове
приміщення

23,4

ТОВ «Будівельнопроектна компанія «Газінвестпроект»

31.07.19

м. Київ, вул. Ні- Національний
жинська, 29є
авіаційний університет

м. Київ, вул. Об- ДП «Державне
серваторна, 25 спеціалізоване
видавництво
«Техніка»

4000

4000

5500

4500

6500

6500

4000

4000

Конкурси відбудуться 07 серпня 2019 року о 15.00 у Регіональ
ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 01 серпня 2019 року за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в
конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 07 серпня 2019 року», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної
документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень, споруда, частина даху є: нерухоме майно, ознаки
подібності якого наведені у пункті 4 додатка 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 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 20.06.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
19,8 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Гавриленко О. М. Переможець – ТОВ
«Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: 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 Гаврилко Д. І. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість
послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
169,4 м2 (у т. ч. 13,8 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Медична,
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 Кобець Є.А. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
57,75 м2 (у т. ч. 5,25 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О.
Патона. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шевченка,
17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ТОВ «ОДІСЕЙ ЛТД». Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
129,69 м2 (у т. ч. 11,79 м2 – площа загального користування). Балан
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соутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім.
Є. О. Патона. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шевченка, 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 Селесько Н. С. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
2100,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
295,1 м2 (у т. ч. 27,0 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
273,0 м2 (у т. ч. 44,6 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість
послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
95,0 м2 (у т. ч. 9,2 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ТОВ «ЕкспертСервіс». Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
14,0 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,0 м2 (у т. ч. 3,4 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
16,0 м2 (у т. ч. 3,5 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ТОВ «Авто
Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 66,4 м2. Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Громадська організація «Громадянський захист». Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 1850,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 80,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Баранцева Л. А. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,3 м2. Балансоутримувач: ДП «Кривбасшахтозакриття».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Дарвіна, 7в, проммайданчик «В-4» шахти «Саксагань». Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
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петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – СПД
Ткаченко Г. А. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2300,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 67 загальною
площею 55,2 м2 першого поверху будівлі корпусу № 2 (літ. А-3). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. 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. Балансоутримувач: Запорізький
національний технічний університет. Платник: ТОВ «АУТСАЙД». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ТОВ «Еліт-Експерт». Вартість послуг – 2400,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з №132 до №153
включно, приміщення тамбура ІХ, загальною площею 521,1 м2 першого поверху основної будівлі (літ. А¹). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи вул. 12 Грудня, 2/13. 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. Балансоутримувач:
Бердянський державний педагогічний університет. Платник: Раджабов
Е. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018». Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду загальною площею 25,0 м2
будівлі управління шлюзу (літ. А-10), інв. № 240. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 240. 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. Балансоутримувач: Державне
підприємство водних шляхів «Укрводшлях». Платник: Акціонерне товариство «МОТОР-БАНК». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2019. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість
послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 41 площею 2,0 м2
будівлі учбового корпусу № 2 (літ. Б-4). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66б. 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. Балансоутримувач: Запорізький
національний університет. Платник: ФОП Потапенко Є. Є. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець –
ПП «Дніпротех і К0». Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
19. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення ІV (у складі частини
приміщення коридору № 1) площею 2,0 м2 будівлі учбового корпусу № 6
(літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а. 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. Балан
соутримувач: Запорізький національний університет. Платник: ФОП
Потапенко Є. Є. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2150,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта оцінки: частина замощення І площею 7,0 м2 біля
будівлі учбового корпусу № 6 (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а. 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. Балансоутримувач: Запорізький
національний університет. Платник: ФОП Потапенко Є. Є. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець –
ТОВ «Южтрансінвест» Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 33 площею 2,0 м2 будівлі торгового коледжу (літ. А-4). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 1. 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. Балансоутримувач: Запорізький
національний університет. Платник: ФОП Потапенко Є. Є. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець –
ПП «Аспект». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 29 до № 33
включно загальною площею 84,4 м2 першого поверху будівлі їдальні
(літ. Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 390. 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. Балансоутримувач: ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище». Платник: ФОП Сергєєв О. В. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ПП «КФ
«Експоком». Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 317, № 318
загальною площею 20,1 м2 третього поверху основної будівлі (літ. А1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького/вул. Портова, 13/7. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою з метою укладення договору оренди. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: ДП «Бердянський морський
торговельний порт». Платник: ФОП Бабенко О. М. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Конкурс не відбувся.
24. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-2, № 3-4 загальною площею 38,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Інтеркультурна, 390. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою продовження терміну дії договору оренди. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад
«Мелітопольське вище професійне училище». Платник: ФОП Бутенко
В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2380,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 5.
25. Назва об’єкта оцінки: приміщення адміністративної будівлі (літ.
А), а саме: приміщення № 14 кабінет (площа 25,2 м2), приміщення № 15
приймальня (площа 12,2 м2), приміщення № 16 кабінет (площа 12,3 м2)
загальною площею 49,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3д. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою внесення змін до договору оренди. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Головне управляння Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Платник: Державна установа
«Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ПП
«КФ «Експоком». Вартість послуг – 2170,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 48 площею
19,1 м2 першого поверху будівлі, літ. А-4. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
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терміну дії договору оренди. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балан
соутримувач: Таврійський державний агротехнологічний університет.
Платник: Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна
страхова компанія «Оранта». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
27. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 32
площею 54,0 м2, нежитлове приміщення № 33 площею 29,5 м2, загальною площею 83,5 м2 першого поверху будівлі цирку (літ. А-3). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Балансоутримувач: Державне підприємство «Запорізький
державний цирк». Платник: ФОП Бейда В. М. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2170,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
28. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будинку
артистів цирку (літ. А-5), реєстровий № 02174833.1.АААЖАБ676, нежитлове приміщення № 2 (у складі приміщень з № 1 до № 3 включно)
загальною площею 97,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 137. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Державне підприємство «Запорізький державний цирк». Платник: ФОП Шепель Ю. І. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
29. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 5
загальною площею 50,0 м2 в перший поверх будівлі учбового корпусу
(літер А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 18. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Державний
навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник: ФОП Харченко І. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг –
2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
30. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 27,8 м2 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. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балан
соутримувач: 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 «Національна експертно-правова група». Вартість
послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) –10.
31. 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. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Запорізькій області. Платник: ФОП Воротниченко Андрій
Олександрович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2019. Переможець – ТОВ «Еліт-Експерт». Вартість послуг –
3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
32. 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. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоут
римувач: Державне підприємство «Запорізький державний авіаційний
ремонтний завод «МІГремонт». Платник: АТ «Укрексімбанк». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець –
ТОВ «Національна експертно-правова група» Вартість послуг – 2700,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
33. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
соціально-культурного призначення – база відпочинку «Біла акація».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Петровський
р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його продажу
на аукціоні. Балансоутримувач: Державне підприємство «Український
науково-дослідний та проектно-розвідувательний інститут промислової технології». Замовник/платник: Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Конкурс
не відбувся.
34. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди греблі № 1та № 2
ставків накопичувальних та гідротехнічні споруди греблі № 1 та № 2
регулюючих ставків. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку
розміру орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балан
соутримувач: приватне підприємство «Лана-18». Платник: ПП «Лана».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет».
Вартість послуг – 7190,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
35. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 54,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Олександрівка,
вул. Незалежності України (Леніна), 84, ї. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоут
римувач: Фінансове управління Олександрівської РДА Кіровоградської
області. Платник: ФОП Варивода Тетяна Іванівна. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ТОВ
«Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг – 1950,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
36. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля площею
2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 4. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Балансоутримувач: Цетральноукраїнський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченка. Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 1985,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 5.
37. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 20,6 м2 на
першому поверсі будівлі навчально-лабораторного корпусу. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп.
Соборний, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Олександрій-

ський політехнічний коледж. Платник робіт з оцінки: – ФОП Погрібна
Олена Миколаївна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг –
1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
38. Назва об’єкта оцінки: приміщення учбових аудиторій площею 61,6 м2 на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчального
корпусу № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Балансоутримувач: Цетральноукраїнський державний педагогічний
університет. ім. В. Винниченка. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2019. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів
«Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської
області». Переможець – ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр
«Паритет». Вартість послуг – 1990,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
39. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 86,2 м2
на першому поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Долинському районі Кіровоградської області. Платник: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ПП
«Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет». Вартість послуг –
1990,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

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 26.06.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
148,77 м2 (в т. ч. 24,79 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мороз Ю. О. Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,50 м2 (в т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Ба
ланс оу тр имувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Сова Д. І. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська
експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
42,40 м2 (у т.ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сова Д. І. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Капінос С. С. Переможець – ТОВ
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 2,5 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Козакова, 36, гуртожиток № 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська
експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 2,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 38,
гуртожиток № 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 Малієнко В. С. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
2,5 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
67, гуртожиток № 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 Малієнко В. С. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
195,5 м2 (у т. ч. 49,05 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: Марганецький коледж Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Нежувака В. М.
Конкурс не відбувся.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
2,5 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
65, 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. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 2,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпропетровський 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 – ФОП Совгіренко Г. В.
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Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 1900,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
50,49 м2. Балансоутримувач: ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 39а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ
«Востокшахтострой». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
66,73 м2. Балансоутримувач: ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 39а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ГО
«Міжнародний центр для студентів». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 37,26 м2. Балансо
утримувач: Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська
обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Матросова, 70. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ
«лайфселл». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
2500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею
113,05 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 53. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Переможець – ФОП
Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (літ.
Б, приміщення з № 1 до № 4 включно, № 7; літ. М, приміщення № 1, 2)
загальною площею 166,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка/Гастелло, 71/46. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоут
римувач: Запорізький металургійний коледж Запорізького національного університету. Платник: ФОП Мироненко С. М. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Переможець – ТОВ
«Дніпротех і К0». Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 5.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18, № 19, № 20
загальною площею 21,3 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ.
А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 27. Мета 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:
ТОВ «Фармацевтична компанія «Фармекс». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. Конкурс не відбувся.
18. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина асфальтобетонного замощення площею 4,0 м2 та частина даху адміністративної будівлі площею 50,0 м2, реєстровий номер 01432150.1108.
НХАПОВ131, (літера, Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ,
вул. Бакінська, буд. 37. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач: Казенне підприємство
«Південьукргеологія». Платник: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на

яку проводиться оцінка майна) – 23.04.2019. Конкурс не відбувся.
19. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина
приміщення № 43 першого поверху будівлі служби охорони здоров’я
(літ. Г-5) загальною площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач: Державна
установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області». Платник: Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ТОВ «Атлант
плюс 2018». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 загальною
площею 62,8 м2 одноповерхової будівлі складу, інв. № 0070. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124. Мета
оцінки визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством
із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач: ДП «Запорізький
державний авіаційний ремонтний завод «МІГремонт». Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІМЕКС». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Переможець – ТОВ
«Національна експертно-правова група». Вартість послуг – 2000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.
21. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 53 площею 10,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник: ФОП
Лафдал Л. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2100,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 16, № 17
загальною площею 172,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
(літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої
Космодем’янської, 10. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: ДНЗ «Запорізький професійний
ліцей автотранспорту». Платник: ФОП Копил С. П. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ФОП
Жиров А. К. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 13 першого
поверху житлової будівлі (літ. А-5) загальною площею 10,1 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв. Центральний, 20.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансо
утримувач: Державна фіскальна служба України у Запорізькій області.
Платник: Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2150,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно: комплекс нежитлових будівель з побутовими та допоміжними
приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць, енергоблоком,
вимощенням, огорожами. Балансоутримувач: державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Автобазіська, 6. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 10 об’єктів. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 31.12.2018,
тис. грн: 0,00. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019. Площа земельної ділянки, га: 9,15. Місце розташування
земельної ділянки: Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Автобазіська, 6. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування землею видане ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. Переможець – ФОП
Таран О. А. Вартість послуг – 9060,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 10.

прийнято рішення
про приватизацію
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області від 17 липня 2019 року № 515
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: групи нежитлових будівель у складі: гараж з побутовою кімнатою (О-1), склад-гараж (Л-1), склад з навісом (К-1),
розливна (З-1), склад бочкотари (М-1), башта Рожновського,
дизельна (Г-1), трансформаторна підстанція (Д-1), колодязь
(Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна залізнична колія, резервуари
наземні металеві (23 од.), огорожа території, асфальтобетонне покриття, за адресою: Чернігівська область, Городянський
район, с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45-б.

РІВНЕНСЬКА
та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Рівненській та
Житомирській областях від 17.07.2019 № 45 внесено зміни до
наказу Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
від 22.01.2019 № 24: «Приватизувати окреме майно – будівлю
сауни та їдальні загальною площею 287,8 м2, що знаходиться
за адресою: 35740, Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Острозька, 1 та перебуває на балансі ТзОВ
«Здолбунів Райагрохім», код за ЄДРПОУ 05490523, шляхом
продажу на електронному аукціоні без умов».

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
від 19.07.2019 № 00060 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – окреме майно – будівля
нежитлова за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Набережна, 7. Балансоутримувач: ДП «Маріупольський
морський торговельний порт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ
01125755).


 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
від 19.07.2019 № 00061 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окреме майно – будівля нежитлова за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ласкова П. А., 2А. Балансоутримувач: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ
01125755).


 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
від 19.07.2019 № 00062 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності – окреме майно – будівля, будинок шипчандлерського пункту за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, проспект Луніна, 99. Балансоутримувач: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 01125755).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
Продовження. Початок рубрики на стор. 9

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ 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

реєстровий номер
майна
–

1

Міністерство освіти 01116420, Одеський коледж транспортних технологій, 65005,
і науки України
м. Одеса, вул. Олексіївська, 17

Невиділена частина холу 1-го поверху будівлі гуртожитку

2

Міністерство освіти 01127777, Одеський національний морський університет, 65029,
і науки України
м. Одеса, вул. Мечникова, 34

–

3

Державне агентство
водних ресурсів
України
Міністерство інфраструктури України

Вбудована частина холу на
1-му поверсі адміністративноаудиторного корпусу (блок А)
Нежитлові приміщення 3-го поверху чотириповерхової будівлі
Частина відкритого складського
майданчика для контейнерів

–

Залізнична колія 3А

–

4

01037904 ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп», 65078, м. Одеса,
вул. Івана та Юрія Лип, 13
01125672, Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Чорноморськ», 68001, Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Праці, 6

5

Міністерство інфра- 01125809, ДП «Ренійський морський торговельний порт», 68802,
структури України Одеська обл., м. Рені, вул. 28 червня, 278

6

Міністерство інфра- 01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговель- Верхня складська площадка
структури України ний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
Міністерство інфра- Одеська філія «ДП АМПУ»
Автостоянка на Червоних складах
структури України

7

–

–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м. Одеса, вул.
2,0
29 517,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоСтепова, 2/4
вольчі товари (апарат по продажу безалкогольних гарячих
напоїв)
м. Одеса, вул.
2,0
76 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоМечникова, 34
вольчі товари, крім товарів підакцизної групи
м. Одеса, вул.
Івана та Юрія
Лип, 13
Одеська обл., м.
Чорноморськ, с.
Бурлача Балка,
вул. Північна, 4
Одеська обл., м.
Рені, вул. Дунайська, 188
м. Одеса, Митна
площа, 1/1
м. Одеса, Митна
площа, 1/1

159,39

1 645 300,00

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні роботи

200,0

280 000,00

2 роки 11 місяців Продаж непродовольчих товарів (здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі паливно-мастильними
матеріалами)

272,85
пог. м

700 000,00

2 роки 11 місяців Використання у господарській діяльності перевантажувального комплексу (інше використання нерухомого майна)

2 400,0

4 470 000 ,00

2 роки 11 місяців Розміщення складу

5 400,0

10 060 000,00

2 роки 11 місяців Розміщення вантажів

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».
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