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

до уваги читачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
уКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
Відповідно до Закону України «Про Фонд
державного майна України» та з метою
запровадження пакета реформ «Приватизація та управління державними підприємствами», а саме реформування Фонду
державного майна України (далі – Фонд),
в межах повноважень, визначених
чинним законодавством України, Фонд
продовжує реорганізацію регіональних
відділень Фонду.
17 вересня 2019 року розпочинає роботу Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях,
розташоване за адресою: 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, тел. (044) 200-25-32;
адреса електронної пошти: kyiv_region@
spfu.gov.ua.
З метою забезпечення реалізації повноважень та виконання функцій до складу Регіонального відділення входять: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області, розташоване за адресою:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,
тел. (0472) 37-51-10, адреса електронної
пошти: cherkasy@spfu.gov.ua; Управління
забезпечення реалізації повноважень у
Чернігівській області, розташоване за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел.
(0462) 67-62-25, адреса електронної пошти:
chernigiv@spfu.gov.ua.

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

Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства
«КИЇВМАШСЕРВІС» за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 4 приватизовано юридичною
особою – товариством з обмеженою відповідальністю «І-СТЕЙТ» (код за ЄДРПОУ
40826343). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 24 000 000,00 грн (двадцять чотири мільйони гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 4 000 000,00 грн (чотири мільйони
гривень 00 копійок).

Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна
Будівля лазні з прибудованою котельнею площею 261,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Красносільський цукровий завод», розташована за адресою: 24421,
Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10а. Приватизовано
шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Турчиком Олегом Миколайовичем
за ціною 13513,20 грн (тринадцять тисяч п’ятсот тринадцять грн 20 коп.), у тому числі
ПДВ – 2252,20 грн (дві тисячі двісті п’ятдесят дві грн 20 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення
Їдальня-магазин з обладнанням (7 одиниць), розташована за адресою: 22133, Він
ницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 6. Приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Турчиком Олегом Миколайовичем за ціною 3009,64 грн (три тисячі дев’ять грн 64 коп.), у тому числі ПДВ –
501,61 грн (п’ятсот одна грн 61 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – виробнича база у складі: 1/2 частина
адмінприміщення літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею 111,0 м2 за
адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова,
40а, що перебуває на балансі ДП «НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ 00100227, приватизовано на електронному аукціоні без умов юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновик», код за ЄДРПОУ 33328882, за 262 486,80 грн (двісті
шістдесят дві тисячі чотириста вісімдесят шість грн 80 коп.), у тому числі податок на додану вартість у розмірі 43 747,80 грн (сорок три тисячі сімсот сорок сім грн 80 коп.).

Львівська, Закарпатська
та Волинська області
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення – база відпочинку «Гребенів» (два дерев’яних щитових будиночки: літ.»З-1» площею 62,5 м2; літ.
«И-1» площею 62,8 м2) за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, с. Гребенів,
вул. Шевченка,155. Балансоутримувач – Приватне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство «Західводбуд». Приватизовано Хіхлашком Зіновієм Євгенійовичем за ціною 342 001,20 грн, в тому числі ПДВ – 57 000,20 грн.

РІВНЕНЬСКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – картоплесховище у складі: картоплесховище Д-1 загальною площею 1092,5 м2; навіс д1 загальною площею 71,0 м2; навіс д2
загальною площею 77,0 м2; підпірна стінка д3 – 35,0 м2; вимощення бетонне, асфальтобетонне – 3958,0 м2; склад Е-1 загальною площею 77,0 м2, за адресою: 34400, Рівненська
обл., м. Вараш, вул. Комунальна, 5, що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Рівненська АЕС», код ЄДРПОУ 24584661, приватизовано фізичною особою – Огієвич
Роксоланою Миколаївною, яка визнана переможцем електронного аукціону. Ціна, за
якою придбано об’єкт, становить 1 224 000,00 грн (один мільйон двісті двадцять чотири
тисячі грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 204 000,00 грн ( двісті чотири тисячі грн 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення магазину та
складу за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с-ще Корнинське, вул. Слави, 1. Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Тетерук Тетяною Віталіївною, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні, за ціною 83 216,88 грн, у т.ч. ПДВ – 13869,48 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража загальною площею
23,3 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця,
вул. Уляни та Анастасії Гольшанських, 2 та перебуває на балансі Головного управління
статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061, приватизовано фізичною
особою – Петрушко Оксаною Миколаївною, яка визнана переможцем електронного
аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 12 120,00 грн (дванадцять тисяч
сто двадцять гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 2 020,00 грн (дві тисячі двадцять гривень 00 копійок).

України

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

Вінницька та Хмельницька області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окреме майно – погріб літера
«В-1» загальною площею 39,1 м2, який знаходиться за адресою:
Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: погріб літера «В-1» загальною
площею 39,1 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів,
вул. Автопарківська, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: погріб літера «В-1» загальною площею 39,1 м2, фундамент каміннобутовий, стіни цегляні, покрівля – азбофанера, перекриття – дерево, підлога земляна, сходи – цегла, дерево, що знаходиться за адресою Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за Регіональним відділенням Фонду державного майна України
по Хмельницькій області 04.05.2018, реєстраційний номер об’єкта 1548907668230.
Під об’єктом приватизації окремо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий номер 6823055100:00:012:0005).
Цільове призначення земель – для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Право власності на земельну ділянку зареєстроване 20.05.2016 за Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, реєстраційний номер 930019068230. На
дану земельну ділянку зареєстровано право оренди від 22.09.2016 № 16631782
на підставі договору оренди земельної ділянки між Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області та Товариством з обмеженою
відповідальністю «СТАНМІК», код за ЄДРПОУ 37749442, від 10.09.2013, який діє
до 10.09.2062.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 жовтня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням
стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 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 аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора
аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 17 988,00 грн
(без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 798,80 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової
ціни: 8 994,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 899,40 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 8 994,00 грн (без
ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 899,40 грн (без ПДВ)
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується
ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
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Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа
від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Мельник Наталія Василівна, тел. (0382)
72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час
роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону
на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-12-29-000007-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
25 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 179,88 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 89,94 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окреме
майно – погріб літера «Б-1» загальною площею 39,7 м2,
який знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: погріб літера «Б-1»
загальною площею 39,7 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. Автопарківська, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: погріб літера «Б-1» загальною площею
39,7 м2, фундамент камінно-бутовий, стіни – камінь вапняк, покрівля – кам’яне склепіння, підлога земляна, що знаходиться за адресою Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8. Право власності на нерухоме майно зареєстроване
за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
Хмельницькій області 04.05.2018, реєстраційний номер об’єкта
1548907668230. Під об’єктом приватизації окремо земельна ділянка
не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий
номер 6823055100:00:012:0005). Цільове призначення земель – для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Право власності на земельну
ділянку зареєстроване 20.05.2016 за Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, реєстраційний номер 930019068230. На дану земельну ділянку зареєстровано право
оренди від 22.09.2016 № 16631782 на підставі договору оренди земельної ділянки між Летичівською селищною радою Летичівського
району Хмельницької області та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАНМІК», код за ЄДРПОУ 37749442 від 10.09.2013,
який діє до 10.09.2062.
Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 жовтня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382)
72-09-40 у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
19 850,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 1 985,00 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 9 925,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 992,50 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 9 925,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 992,50 грн (без ПДВ)
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua,
тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Мельник Наталія Василівна, тел. (0382)
72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРОПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону
на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій
областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment)
Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-12-29-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 25 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
25 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 198,50 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 99,25 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта незавершеного будівництва – клубу
(вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського р-ну)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – клуб.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб
розташований в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну,
неподалік сільської ради, на відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику на фундаменті колишнього
старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття відсутні.
Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування,
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває в стадії
руйнування, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня.
Об’єкт знаходиться в незадовільному технічному стані.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 26 %.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів
культурно-просвітницького обслуговування, 0,3829 га, кадастровий
№ 7325081000:01:002:0032.
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.10.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 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 КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 16505,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8252,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8252,50 грн.
Розмір гарантійного внеску (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1650,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 825,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 825,25 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку у належний стан (провести рекультивацію). Термін
виконання даного зобов’язання – не більше 5 років з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 20.07. 2018 № 660/51 із додатковим договором від
23.08.2018) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в
договорі купівлі-продажу, в сумі 14500,00 грн протягом 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу об’єкта. (Порядок проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул.
Василіянок,48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
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відомості
приватизації

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 29.08.2019 № 72 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000103-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (165,05 грн) стартової ціни об’єкта приватизації
аукціону із зниженням стартової ціни – 1% (82,53 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (82,53 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта незавершеного будівництва –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби, що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів
великої рогатої худоби.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21-а, с. Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби
знаходиться на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220
голів – являє собою не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого
та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний стан – незадовільний. Рівень будівельної готовності – 14 %.
2. Корівник на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом
будівлю Н- подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими знаходиться молочний блок.
Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний. Рівень
будівельної готовності – 12 %.
3. Кормоцех – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову прямокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка
стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний. Рівень будівельної
готовності – 27%.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу.
Внутрішні та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний
стан – незадовільний. Рівень будівельної готовності – 52 %.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільсько
господарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна
площа земельної ділянки всього – 0,8459 га, у т. ч. під забудовою –
0,2620 га.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.10.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 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 КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на
покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 55850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27925,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5585,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2792,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2792,50 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
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ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку у належний стан (провести рекультивацію). Термін
виконання даного зобов’язання не більше 5 років з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта. (Порядок проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 20.07. 2018 № 661/52 із додатковим договором від
23.08.2018) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в
договорі купівлі-продажу в сумі 14500,00 грн, протягом 30 днів з дня
підписання договору купівлі-продажу об’єкта. (Порядок проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США
та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон
для довідок: 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул.
Василіянок,48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 29.08.2019 № 74 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000113-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (558,50 грн) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (279,25 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (279,25 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта незавершеного будівництва –
дитячої установи (вул. В. Яцюка, с. Анадоли
Хотинського району Чернівецької області)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
дитяча установа.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля
дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі загальною площею 106,0 м2.
Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва
дитячої установи – початок 2000-х років.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією
школи, яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується
добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до:
до сільської ради – 200 м;
до автобусної зупини – 600 м;
до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби,
конструкції, які не використані для будівництва.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер:
7325082000:01:001:0151. Площа земельної ділянки всього –
0,25 га.
Власник земельної ділянки: держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.10.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 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 КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових
пропозицій.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація
об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 196 047,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98023,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98023,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 19604,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9802,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9802,35 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора електрнонного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища».
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
(договір від 11.07.2018 № 659/47) на рахунок органу приватизації,
який буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн
протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
(Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№432 (із змінами).
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:
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
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Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній
валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37315026142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № 37182000142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код ЄДРПОУ
42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон
для довідок: 51-86-60. Час роботи управління 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: (0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.
gov.ua.
5.Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 29.08.2019 № 73 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1960,47 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (980,24 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (980,24 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
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.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській області про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
Дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича Національної академії наук
України за адресою: Київська область, м. Бровари,
бульв. Незалежності, 34а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – Дослідний завод Інституту проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича
Національної академії наук України.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Бровари, бульв.
Незалежності, 34а.
Опис об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва складається з:
інженерно-лабораторної прибудови (літ. «А») площею
9 799,0 м2;
основного корпусу (літ. «А’») площею 20 429,7 м2;
складського блоку із центральним тепловим пунктом (літ. «Б»)
площею 1 908,4 м2;
цеху (літ. «В») площею 1 291,7 м2;
елементів систем каналізації (споруда № 1; споруда № 2);
9 каналізаційних колодязів.
Також на будівельному майданчику є матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва, у кількості 161 одиниця згідно з інвентаризаційним описом придбаних для
об’єкта незавершеного будівництва матеріалів, виробів, конструкцій,
завезених на будівельний майданчик і не використаних для будівництва, складеним станом на 02.08.2019.
Дані про земельну ділянку: площа – 8,4349 га; кадастровий номер – 3210600000:01:061:0010; цільове призначення – 11.02 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; форма власності – державна; обмеження у використанні земельної ділянки – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта
енергетичної системи; площа земельної ділянки (її частини), на яку
поширюється дія обмеження, – 1,9448 га. Ринкова вартість об’єкта
незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту проблем
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матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук
України за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 34а, розрахована з врахуванням права користування земельною ділянкою під плямою забудови.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: об’єкт незавершеного будівництва
складається з:
інженерно-лабораторної прибудови (літ. «А») площею 9 799,0 м2
(рівень будівельної готовності 45 %);
основного корпусу (літ. «А’») площею 20 429,7 м2 (рівень будівельної готовності 40 %);
складського блоку із центральним тепловим пунктом (літ. «Б»)
площею 1 908,4 м2 (рівень будівельної готовності 30 %);
цеху (літ. «В») площею 1 291,7 м2 (рівень будівельної готовності
30 %);
елементів систем каналізації (споруда № 1; споруда № 2).
Реєстраційний номер: 1767716432106.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09.10.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 24 006 140,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 003 070,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 003 070,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Стартова ціна об’єкта встановлена шляхом проведення незалежної оцінки з визначенням ринкової вартості з врахуванням права
користування земельною ділянкою під забудовою.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 400 614,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 200 307,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 200 307,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України за
адресою: Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 34а
(далі – Об’єкт малої приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській області (або
його правонаступнику) витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної
діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою
визначення його стартової ціни у розмірі 39 000,00 грн (тридцять
дев’ять тисяч грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з
дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26
Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській області (або його
правонаступнику) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 186 352,65 грн (сто вісімдесят шість тисяч триста
п’ятдесят дві грн 65 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок: 37181003001567
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Рахунок: 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування
об’єкта: Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 34а.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, адреса: 03039,
просп. Голосіївський, 50, м. Київ, Україна, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 05.09.2019
№ 608.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000063-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 240 061,40 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 120 030,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 120 030,70 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.

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
без умов об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – мікроцентр,
що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а,
балансоутримувач ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»
(код ЄДРПОУ 31059651)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: мікроцентр.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): незавершене будівництво, об’єкт житлової нерухомості загальною площею 610,4 м2. Відсоток готовності
конструктивних елементів – 48 %. Елементи будівлі: стіни – цегла
(21 %), покрівля – відсутня, перекриття – з/бетон (10 %), підлога –
відсутня, фундамент – цегла (11 %), перегородки – цегла (6 %), вікна та двері – відсутні. Інженерне обладнання, внутрішнє та зовнішнє
оздоблення – відсутнє.
Функціональне використання та умови користування – покупець
визначає самостійно.
Право власності зареєстровано 02.09.2019 за № 33033308.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт
приватизації:
місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а.
Земельна ділянка під об’єкт не виділялась.
Кадастровий номер земельної ділянки не присвоєний, обтяження
прав на земельну ділянку не зареєстровані.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код
ЄДРПОУ 31059651) за адресою: 39001, Полтавська обл., м. Глобине,
вул. Заводська, 1, тел. (050) 3885619.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 17 жовтня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною 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 подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні
не продано, проводиться повторний аукціон 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 до ст. 22
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII, на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – мікроцентр,
що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від
18.01.2018 № 2269 -VІІІ, Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 82366,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41183,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41183,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 8236,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4118,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4118,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу: аукціони без умов.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
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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.
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
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 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»
(код ЄДРПОУ 31059651), що знаходиться за адресою: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Заводська, 1, директор виробничого
підрозділу Яроцький Олександр Антонович, номер телефону: (050)
3885619.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефон 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: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного
майна України 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 області від 06.09.2019 № 572.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-02-000006-2
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять)днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 823,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 411,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 411,83 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). 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.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі повторного продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
окремого майна – заглибленого складу за адресою:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мучна, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – заглиблений
склад.
Місцезнаходження об’єкта: 13304, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мучна, 2.
Зберігач ТОВ «Бердичівзернопродукт».
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою обваловану складську
будівлю загальною площею 53,8 м2. Технічний стан об’єкта незадовільний, інженерні комунікації відсутні. Об’єкт розташований на
території підприємства.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.01.2019, індексний номер
витягу 152728130.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 жовтня 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
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в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 13807,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6903,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6903,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1380,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 690,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 690,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 2950,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 16 липня,
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 05.09.2019 № 106.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-05-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 138,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 69,035 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 69,035 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі повторного продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва клубу за адресою:
Житомирська обл., Бердичівський р-н,
с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене
будівництво клубу.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Бердичівський
р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову цегляну
будівлю з підвалом загальною площею 1120,9 м2. Фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні панелі. Рівень будівельної
готовності – 32 %. Технічний стан об’єкта задовільний, інженерні мережі відсутні. Об’єкт розташований в центральній частині села.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.01.2019, індексний номер
витягу 153844844.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 жовтня 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 проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 119685,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 59842,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59842,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11968,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5984,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5984,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту
підписання акта приймання-передачі з можливою зміною його первісного призначення.
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 6900,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня,
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
від 05.09.2019 № 105.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-05-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1196,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 598,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 598,43 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого
майна – автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ)
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Партизанська, 12
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ).
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, м. Сєверодонецьк,
вул. Партизанська, 12.
Дані про об’єкт: автомобіль ЗАЗ-LANOS, тип – загальний легковий седан-В, рік випуску – 2010, реєстраційний номер – ВВ4400СВ,
номер шасі (кузова, рами) – Y6DTF69Y0B0250164, повна маса – 1595
кг, об’єм двигуна – 1498 см3, колір – сірий, тип пального – бензин.
Автомобіль використовувався Управлінням Державної міграційної
служби України в Луганській області для забезпечення своєї діяльності. Потребують ремонту складові частини автомобіля: гальмівна
система, система охолодження, паливна система, зчеплення, передня та задня підвіски. Пошкоджено лакофарбове покриття лівого
переднього крила, передніх стійок (лівої та правої). Для подальшого
безпечного використання транспортного засобу необхідно провести
технічне обслуговування та ремонт. Має фізичний знос – 20 %.
Балансоутримувач: Управління Державної міграційної служби
України в Луганській області (код за ЄДРПОУ 37851432).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 09 жовтня 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
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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.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації, окремого майна – автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ), місцезнаходження: Луганська
область, м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 12, 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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 50 144,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 25 072,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25 072,25 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 014,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 507,23 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 507,23 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: 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.
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 12.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057)
700-03-14.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області – 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.
Телефон для довідок: (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 02 вересня 2019 року № 13-85.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-09-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.

18 вересня 2019 року

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 501,45 грн;
із зниженням стартової ціни – 250,72 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 250,72 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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого
майна – Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля
загальною площею 554,4 м2, сарай загальною площею
23 м2, сарай загальною площею 6,2 м2, вбиральня
загальною площею 22,6 м2, гараж загальною площею
65,1 м2 за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н,
м. Сватове, вул. Державна, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: комплекс приміщень у складі: нежитлова
будівля загальною площею 554,4 м2, сарай загальною
площею 23 м2, сарай загальною площею 6,2 м2,
вбиральня загальною площею 22,6 м2,
гараж загальною площею 65,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Сватівський р-н,
м. Сватове, вул. Державна, 9.
Дані про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля загальною площею приміщень 554,4 м2 (1-й поверх – 247,7 м2, 2-й поверх – 306,7 м2)
та господарські (допоміжні) будівлі (споруди): гараж площею 65,1 м2,
сарай площею 23 м2, сарай площею 6,2 м2 та вбиральня площею
22,6 м2, розташовані в історичному передмісті центральної частині
м. Сватове на вул. Державна, 9 та є одними з найстаріших споруд у
місті з відмінною транспортною доступністю.
Власник (користувач) комплексу будівель та приміщень – Управління Державної казначейської служби України у Сватівському районі
Луганської області (свідоцтво на право власності САЕ № 902329 від
28.12.2012 видане на підставі рішення Сватівської міської ради від
11.12.2012 № 276).
Між Сватівською міською радою Луганської області та Управлінням Державної казначейської служби України у Сватівському районі
Луганської області укладено охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини, який є чинним до 03.12.2019.
Управлінням культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації від 24.05.2019 надано погодження на
відчуження або передачу у володіння, користування або управління
пам’ятки культурної спадщини місцевого значення іншим особам
(далі – Погодження). Термін дії Погодження – 3 (три) роки.
Історична довідка: двоповерхова будівля побудована торговцем І. В. Пашковим наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (1888 р.) та має
архітектурно-художнє та історичне значення. У роки громадянської
війни (кінець 1919 року) у ній розміщувався революційний комітет,
а в грудні 1919 року – штаб Першої кінної армії під командуванням
С. М. Будьонного, про що свідчить меморіальна дошка на будинку,
встановлена у 1984 році.
Довгий час в період радянської влади в будівлі розміщувалось
відділення Державного банку СРСР, а з 1990 по 2001 роки будівля
використовувалась для потреб Агробанку «Україна».
Рішенням виконкому Ворошиловградської обласної Ради народних депутатів від 27.06.1985 № 297 «О взятии на государственный
учёт и под охрану памятников истории и культуры области» та рішенням Луганської обласної ради народних депутатів від 20.02.1992 № 54
об’єкт нерухомого майна визнано пам’яткою архітектури місцевого
значення під назвою «Будинок банку (мур.)», охоронний номер 140258
(старий номер 257-Вр).
Опис комплексу приміщень:
двоповерхова будівля площею 554,4 м2: покрівля шиферна, стіни
та фундамент цегляні. Посередині будівлю перетинає арочний прохід, над яким розташований балкон, що виходить на західну (головну)
сторону фасаду. Балконна плита бетонна, огородження металеве.
Дах протікає, всередині приміщень будівлі стеля від постійної вологи обвалюється, штукатурка на стінах обсипається, підлога в приміщеннях прогнила та провалюється, деякі приміщення засмічені,
дерев’яні сходи прогнили та руйнуються. Останні роки приміщення
використовувалось Сватівським казначейством.
Сарай площею 23 м2, сарай площею 6,2 м2 та вбиральня площею 22,6 м2: стіни цегляні, покрівля шиферна. Стан будівель задовільний.
Гараж площею 65,1 м2: стіни цегляні, напівзруйновані.
Загалом приміщення засмічені, мають аварійний стан, потребують капітального ремонту і реставрації зовнішнього та внутрішнього оздоблення. Інженерні комунікації не працюють або частково
відсутні.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації: право постійного користування земельною ділянкою під
об’єктом нерухомого майна зареєстровано у 2016 році на підставі
розпорядження Сватівської районної державної адміністрації.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Сватівському районі Луганської області (код за ЄДРПОУ
37928384).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 жовтня 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.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації, окремого майна – комплексу приміщень у складі: нежитлова будівля загальною площею
554,4 м2, сарай загальною площею 23 м2, сарай загальною площею 6,2 м2, вбиральня загальною площею 22,6 м2, гараж загальною
площею 65,1 м2 за адресою: Луганська область, Сватівський р-н,
м. Сватове, вул. Державна, 9 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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 326 188,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 163 094,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 163 094,47 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32 618,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 309,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 309,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Укладення переможцем аукціону протягом 15 (п’ятнадцяти)
днів після оприлюднення результатів аукціону з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку нежитлову
будівлю загальною площею 554,4 м2, з викладенням його істотних
умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт,
які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою
утримання її в належному стані (ст.18 Закону України «Про охорону
культурної спадщини»).
2. Власник пам’ятки, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів
від дати державної реєстрації права власності на Об’єкт приватизації зобов’язаний укласти охоронний договір на пам’ятку культурної
спадщини відповідно до Порядку укладення охоронних договорів на
пам’ятки культурної спадщини, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1768 зі змінами.
3. Власнику пам’ятки забороняється передавати цю пам’ятку у
володіння, користування чи управління іншій особі без погодження
відповідного органу охорони культурної спадщини (ст. 18 Закону
України «Про охорону культурної спадщини»).
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.
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Державна, 9.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області – 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.
Телефон для довідок: (06452) 42368, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 02 вересня 2019 року № 13-89.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000124-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 261,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 630,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 630,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого
майна – нежитлова будівля червоного кутка за адресою:
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ф
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля червоного кутка.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, м. Сєверодонецьк,
вул. Силікатна, 10ф.
Дані про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
загальною площею приміщень 251,4 м2. Будівля має незадовільний
стан. Дерев’яні крокви під шиферною покрівлею прогнили, як наслідок – шиферна покрівля зруйнована. Дерев’яні перекриття прогнулися та провалилися. Двері, вікна та підлога – відсутні.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Балансоутримувач: КП «Сєверодонецький комбінат будівельних
матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811), ліквідатор –
арбітражний керуючий Борисович Євген Іванович.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 17 жовтня 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.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, окремого майна – нежитлової
будівлі червоного кутка за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ф здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від
18.01.2018 № 2269-VІІІ, 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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 73 150,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 575,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 575,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 315,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 657,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 657,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях в
місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 3 200,00 грн
(три тисячі двісті гривень 00 коп.) без урахування податку на додану
вартість.
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.
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
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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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ф.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області – 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.
Телефон для довідок (06452) 42368, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 05 вересня 2019 року № 13-96.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2019-01-04-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 731,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 365,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 365,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації,
об’єкта незавершеного будівництва – головна насосна
станція за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 1а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: головна насосна станція.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 1а.
Дані про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля
загальною площею 250,2 м2, знаходиться за межами населеного
пункту с. Варварівка Кремінського району Луганської області. Об’єкт
знаходиться в яру, на відстані приблизно 100 м від основної дороги
з твердим покриттям, під’їзна дорога до об’єкта відсутня. З іншого
боку об’єкта, на відстані 100 – 150 метрів знаходиться водний об’єкт
(ставок) площею приблизно 14 га, який використовується місцевими
мешканцями для відлову риби та купання. Будівельний майданчик
об’єкта без залишків будівельних матеріалів та сміття, огородженням
не облаштований. Земельна ділянка заросла травою, деревами та
кущами. Фундамент, стіни, перекриття та підлога виконані із залізобетонних плит (плити на підлозі зруйновані). Вікна, двері, інженерні
комунікації та мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується, як добрий.
Період будівництва об’єкта: 1993 – 1996 рр.
Рівень будівельної готовності об’єкта: 66 %.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 16 жовтня 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.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – головної насосної станції за адресою: Луганська обл.,
Кремінський р-н, с. Варварівка, вул. Центральна, 1а здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VІІІ, 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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 91 380,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 45 690,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45 690,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 9 138,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 569,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 569,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
відшкодувати Регіон альн ому відділенню Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях в

місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 3 500,00 грн
(три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.
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;
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 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 приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, Кремінський р-н, с. Варварівка, вул. Центральна, 1а.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області – 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.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 05 вересня 2019 року № 13-95.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000127-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 913,80 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 456,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 456,90 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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибний житловий
будинок за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: садибний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Дані про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху.
Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні
перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити за тривалістю
часу та атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується, як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли
травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.
Договори оренди об’єкта приватизації або його частини
відсутні.
Рівень будівельної готовності об’єкта: 42 %.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 16 жовтня 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.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна 10 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.
Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових
пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 065,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 032,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 032,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 606,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 803,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 803,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях в місячний
термін з дати укладення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі
гривень 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.
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.
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 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 приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська область, Старобільський район, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях – 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.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 09 вересня 2019 року № 13-101.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000129-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 360,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 180,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 180,32 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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибний житловий
будинок за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: садибний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Дані про нежитлові будівлі: окремо розташована одноповерхова
будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон,
без даху. Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни,
міжкімнатні перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити за
тривалістю часу та атмосферних опадів місцями зруйновані. Вікна та
двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови
характеризується, як задовільний. Земельна ділянка та будівля поросли травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.
Договори оренди об’єкта приватизації або його частини
відсутні.
Рівень будівельної готовності об’єкта: 42 %.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 16 жовтня 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.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11 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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 37 231,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 615,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 615,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 723,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 861,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 861,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях у місячний
термін з дати укладення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 4100,00 грн (чотири тисячі
сто гривень 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.
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.
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE

SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 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 приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська область, Старобільський район, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та
Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях – 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.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 09 вересня 2019 року № 13-99.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000131-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 372,31 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 186,16 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 186,16 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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, об’єкта
незавершеного будівництва – садибний житловий
будинок за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: садибний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Дані про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля загальною площею 94,2 м2. Має прорізи для дверей та вікон, без даху.
Усередині є міжкімнатні перетинки стін. Фундамент, стіни, міжкімнатні
перетинки стін виконані із залізобетонних плит. Плити, за тривалістю
часу та атмосферних опадів, місцями зруйновані. Вікна та двері відсутні. Інженерні мережі відсутні. Технічний стан недобудови характеризується, як задовільний. Земельна ділянка та сама будівля поросли
травою, деревами та кущами. Під’їзна дорога без покриття.
Договори оренди об’єкта приватизації або його частини
відсутні.
Рівень будівельної готовності об’єкта: 42 %.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 16 жовтня 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.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта незавершеного будівництва – садибного житлового будинку за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна 12 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 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 065,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 032,50 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 032,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 606,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 803,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 803,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях у місячний
термін з дати укладення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі
гривень 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.
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.
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172

Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFTBNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати 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 приватизації: у робочі дні
з 9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська область, Старобільський район, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та

Луганській областях: Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,
тел. (057) 700-03-14.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях – 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.
Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу Об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 09 вересня 2019 року № 13-100.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000134-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 360,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 180,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 180,32 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)

найменування

1 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбин- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
і науки України
ського, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
на 1-му поверсі у прим. №14 гуртожитку № 3

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
–
21001, м. Вінниця, вул. Ост159,9
1 166 630,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса громадрозького, 31
ської організації

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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
23564969, Національний історико-архітектурний заповідник
культури України «Кам’янець», вул. П’ятницька, 9, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32301, тел. (03849) 2-31-16
2 Міністерство юс- 08564788, Державна установа «Шепетівська виправна колотиції України
нія (№ 98)», вул. Т. Шевченка, 60, с. Климентовичі, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30400, тел. (03840) 4-08-14

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Приміщення Надбрамної башти та приміщення Казематної куртини 23564969.1.АААДДЛ194; вул. Руська, 93, м. Кам’янець21,5;
1 201 795,00
2 роки 9 місяців Розміщення музею
Комплексу Руської брами з баштами і укріпленнями, що є пам’яткою 23564969.1.АААДДЛ191; Подільський, Хмельницька
72,5
архітектури національного значення 15-16 ст. (охоронний № 734)
обл., 32300
Приміщення на першому та другому поверхах будівлі контори
08564788.1.ХЯКЦГЧ015 вул. Т. Шевченка, 60, с. Кли167,8
196 627,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісів
ментовичі, Шепетівський р-н,
Хмельницька обл., 30400

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство осві- 02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний універ- Частина нежитлового вбути і науки України ситет», 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70
дованого приміщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 35

2,5

22 113,00

2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня
самообслуговування)

2 Міністерство
02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охо- Частина нежитлового вбуохорони здоров’я рони здоров’я України», 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернад- дованого приміщення
України
ського, 9, тел. (056) 713-52-57

Інформація відсутня

м. Дніпро, пл. Соборна, 2
гуртожиток № 5

2,5

26 785,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (автомат питної води)

3 Міністерство осві- 02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гонча- Частина нежитлового вбу- 02066747.4.ЦЖМФУЕ076 м. Дніпро, просп. Гагаріти і науки України ра, 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
дованого приміщення
на, 38а

4,0

44 856,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (автомат питної води)

4 Міністерство осві- 00193312, Український політехнічний технікум, 50000, м. Кривий Ріг,
ти і науки України просп. Поштовий, 66, тел. (056) 493-81-28

Нежитлові вбудовані приміщення

00193312.5. ХКДГАД024 Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 68

67,62

226 538,00

2 роки 364 дні

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

5 Міністерство осві- 00193312, Український політехнічний технікум, 50000, м. Кривий Ріг,
ти і науки України просп. Поштовий, 66, тел. (056) 493-81-28

Нежитлові вбудовані приміщення

00193312.5. ХКДГАД024 Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 66

22,1

79 397,00

2 роки 364 дні

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

6 Міністерство осві- 37861959, Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький
ти і науки України національний університет», 50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г,
тел. (0564) 53-02-18

Нежитлові вбудовані приміщення

Інформація відсутня

50096, м. Кривий Ріг,
вул. Ватутіна, 37г

57,8

176 194,00

2 роки 11 місяців

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

7 Міністерство осві- 02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний універ- Частина нежитлового вбути і науки України ситет», 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70
дованого приміщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, просп. Гагаріна, 65

3,0

35 955,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (автомат питної води)

8 Міністерство осві- 05536076, Державний професійно-технічний навчальний заклад
ти і науки України «Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти»,
49005, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 229, тел. (0562)
766-29-58

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Шинна, 10а

51,7

105 744,00

2 роки 11 місяців

З метою іншого використання (розміщення котельні)

9 Міністерство
02010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охо- Частина нежитлового вбуохорони здоров’я рони здоров’я України», 49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернад- дованого приміщення
України
ського, 9, тел. (056) 713-52-57

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44а, гуртожиток № 7

2,5

27 438,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (автомат питної води)

10 Міністерство осві- 25004849, ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж»,
ти і науки України 49041, м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4, тел. (056) 720-92-39

Нежитлове вбудоване
приміщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Трудових
резервів, 4

10,0

54 490,00

2 роки

11 Міністерство
освіти та науки
України

Нежитлові вбудовані при- 37664469.1. РШШМВД358 Дніпропетровська обл.,
міщення
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57

92,6

240 725,00

2 роки 11 місяців

320,53

789 900,00

4 роки 364 дні

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

5,0

26 512,00

2 роки 364 дні

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

1612,0

3 563 234,00

2 роки 364 дні

Розміщення державних закладів освіти, що частково фінансуються з місцевого бюджету

39,8

170 837,00

2 роки 364 дні

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

37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11,
тел. (056) 409-06-06

Нежитлове вбудоване
приміщення

12 Міністерство осві- 37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький націо- Нежитлові вбудовані при- 37664469.1. РШШМВД358 Дніпропетровська обл.,
ти і науки України нальний університет», 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевиміщення
м. Кривий Ріг, просп. Гагача, 11
ріна, 57
13 Міністерство осві- Ваільногірський коледж Національної металургійної академії України,
ти і науки України 51700, м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33, тел. (05653) 5-15-46

Частина нежитлового вбудованого приміщення

14 Міністерство осві- 001933424, Нікопольський технікум Національної металургійної акати і науки України демії України, 53210, м. Нікополь, просп. Трубників, 18, тел. (0566)
68-72-99

Нежитлове вбудоване
приміщення

15 Міністерство осві- 00193364, Марганецький коледж Національного технічного універти і науки України ситету «Дніпровська політехніка», м. Марганець, вул. Лермонтова, 8,
тел. (099) 370-74-38

Частина нерухомого майна приміщення тиру

Інформація відсутня

Дніпропетровська обл.,
м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33

02070766.16. РМ БЧЧФ969 Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, просп. Трубників, 18
Інформація відсутня

Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, вул. Лермонтова, 8

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів; ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів
Розміщення магазину-складу

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.
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Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 02070849, Національний університет «Запорізька політехніка»,
Нежитлове приміщення № 67 першого поі науки України
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061)764-25-06 верху адміністративної будівлі (Літ. А-3)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можмісце
знаходження площа,
мета використання
майна
м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02070849.2. АААККД 959 м.Запоріжжя,
55,2
240 876,00
2 роки 364 дні
Розміщення школи з навчання водіїв автомобілів
вул. Гоголя, 64
(погодинно згідно з графіком проведення занять)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство юстиції
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди мета використання
14316927.21. РУНЯЮЖ094 Івано-Франківська обл., Долинський
248,3
107 233,00
2 роки 11 місяців Відгодівля свиней
р-н, с. Тростянець, урочище Сівка,1
станом на 30.06.2019

найменування

14316927, Державна установа «Долинський виправний центр (№ 118)»,
77512, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Тростянець

реєстровий номер майна

Будівля складу (літера «№ 34»
згідно з технічним паспортом)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлинайменування
місцезнаходження
контактний телефон)
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди мета використання
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Приміщення № 40 (нумерація згідно з технічним паспортом БТІ від
–
Київська обл., м. Бо26,1
1 868 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
структури України
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкориспіль, Аеропорт
тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

№
з/п

Назва органу
управління

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 38501654, ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету
і науки України
«Львівська політехніка», м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7, тел. (032) 260-32-10

Нежитлові приміщення
на 1-му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Інформація м. Львів, вул. Січових
24,0
646 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
відсутня
Стрільців,7
станом на 31.07.2019
підакцизної групи, у навчальному закладі

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

Назва органу
управління

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

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмісце
з
на
х
о
д
ження
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина аудиторно–
43021, Волинська обл.,
7,0
43 420,00
2 роки 364 дні
лабораторного корпусу № 2
м. Луцьк, вул. Потапова, 9
Частина навчального кор–
43021, Волинська обл.,
8,3
51 485,00
2 роки 364 дні
пусу № 1
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30
найменування

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

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління
забезпечення повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство інфра- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України»,
структури України 01135, м. Київ, просп. Перемоги,14
2 Міністерство освіти 00493008, Одеський державний аграрний університет, 65012,
і науки України
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,12

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина холу в будинку вхідного па- 38727770.10. АААИГА988 м. Одеса,
4,0
71 136,00
2 роки 11 місяців
вільйона пасажирського комплексу
вул. Приморська, 6
Нежитлове приміщення холу 1-го 00493008.1.БЕШСНП6439 м. Одеса, вул. Ка10,0;
403 300,00
2 роки 11 місяців
поверху навчального корпусу № 1
натна, 99
2,0
найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

3 Державне управлін- 23213365, Одеський регіональний інститут державного
Частина нежитлового приміщення
ня справами
управління Національної академії державного управління при вестибуля 1-го поверху гуртожитку
Президентові України, 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22

23213365.2.ОДХСВД002 м. Одеса, вул. Генуезька, 22

2,0

56 600,00

мета використання

Розміщення торговельного об’єкта з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
Розміщення: буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; торговельних автоматів,
що відпускають продовольчі товари
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

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 та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В оголошенні орендодавця – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 11.09.2019 № 37 (1265) на стор. 9 – 10, інформацію стосовно порядку подання заяв про оренду щодо об’єктів
поз. № 1, 2, 3, 4 слід читати:
«Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією
звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-11. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».».
Оголошення орендодавця – Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02546996, Вище професійне гірничо-будівельне училище, вул. Космонавтів, 10,
і науки України
м. Горішні Плавні, Полтавська обл., 39800, тел. (05348) 4-45-50

найменування
Нежитлове приміщення «Будівля
господарська № 2»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
02546996.1.УММЕЮУ019 вул. Строни, 21, м. Горішні Плавні, 122,6
196 400,00
2 роки 11 місяців Виробництво інших
Полтавська обл.
виробів з дерева
реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла
заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 36 (1264) від 04.09.2019 на стор. 8, інформацію щодо мети використання об’єкта № з/п 2 викласти у такій реедакції: «Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування (розміщення робочого місця приватного нотаріуса)».
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 можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики
Приміщення 1-го
–
Рівненська обл., Рівнен303,9
1 107 810,00
2 роки 6 місяців Розміщення: 20,0 м2 – торгівлі товарами підакцизної групи;
та продовольства України
поверху виробни
ський р-н, с. Шубків,
16,1 м2 – перукарні; 58,5 м2 – торгівлі продовольчими товарами,
чо-лабораторного
вул.Рівненська, 3
крім товарів підакцизної групи; 132,4 м2 – торгівлі непродовольчикорпусу
ми товарами; 53,1 м2 – складу; 23,8 м2 – інше використання
1 Державна служба України
00703894, Сарненська районна державна лікарня вете- Частина будівлі
00703894.20.ТТВЖЯЯ027 Рівненська обл., Сарнен47,4
39 739,00
2 роки 11 місяців Розміщення: 10,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу непроз питань безпечності харчових ринарної медицини, 34500, Рівненська обл., м. Сарни, Цепцевицької ветський р-н, с. Цепцевичі,
довольчих товарів; 37,4 м2 – торговельного об’єкта з продажу
продуктів та захисту споживачів вул. Варшавська, 30, тел. (03655) 3-57-94
дільниці
вул.Центральна, 182
продовольчих товарів

№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
38517292, Рівненська філія ДУ «Інститут охорони
ґрунтів України», 35325, Рівненський р-н с. Шубків,
вул. Рівненська, 3

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна місцезнаходження

1 Міністерство освіти 00493681, Житомирський національний агроекологічний універ- Частина нежитлового приміщення кімнати № 11 на 2-му 00493681.1 БЕШСНП9954 м. Житомир,
і науки України
ситет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, тел. (22-85-97) поверсі навчального корпусу № 7 (гуртожитку № 5)
вул. Л. Толстого, 18

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
3,0

18 120,00

2 роки 364 дні

мета використання
Побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування)

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
2 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
3 Міністерство аграрної політики
та продовольства України

00379790, Державне підприємство «АРТЕМСІЛЬ», 84545, Донецька обл.,
Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Чкалова, 1а, тел. (0627) 48-64-23
00379790, Державне підприємство «АРТЕМСІЛЬ», 84545, Донецька обл.,
Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Чкалова,1а, тел. (0627) 48-64-23
00379790, Державне підприємство «АРТЕМСІЛЬ», 84545, Донецька обл.,
Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Чкалова, 1а, тел. (0627) 48-64-23

найменування
Частина приміщення коридору на 1-му поверсі будівлі контори рудника № 1, 3
Частина приміщення коридору на 1-му поверсі будівлі АПК рудника № 8
Частина сходової клітки на 1-му поверсі адміністративно-побутового комбінату
рудника № 7

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
00379790.8. АААЕЛК364 Донецька обл., Бахмутський р-н,
2,0
10 229,00
2 роки 11 місяців
м. Соледар, вул. Соледарська,14
00379790.8. АААЕЛИ903 Донецька обл., Бахмутський р-н,
2,0
7 600,00
2 роки 11 місяців
с. Парасковіївка, вул. Гірників, 4
00379790.8. АААЕЛИ840 Донецька обл., Бахмутський р-н,
2,0
8 600,00
2 роки 11 місяців
м. Соледар, вул. Лермонтова, 1

мета використання
Розміщення
банкомата
Розміщення
банкомата
Розміщення
банкомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональ
не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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 в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

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

Назва органу
управління

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

найменування

Міністерство освіти 00493020, ДВНЗ «Херсонський державний
Вбудовані нежитлові приміі науки України
аграрний університет», вул. Стрітенська, 23, щення на 1-му поверсі будівлі
м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-44-24
їдальні

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

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

151,2

966 588,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Здійснення побутового обслуговування населення – 95,1 м2, продаж непродовольчих товарів – 10,0 м2, продаж канцелярських товарів, що призначаються для
навчальних закладів, – 31,1 м2, розміщення ксерокопіювальної техніки– 15,0 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
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
1 Міністерство внутріш- 40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області,
Частина приміщення на 1-му по- 40112118.1.ЮМЕЮГШ035 вул. Лесі Українки, 21,
2,0
16 570,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
ніх справ України
вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, тел. (0472) 66-47-97
версі адміністративної будівлі
м. Черкаси
2 Державна фіскальна 39392109, Головне управління ДФС у Черкаській області, вул. Хреща- Частина приміщень цокольного
39292197.339.ЖДХЮЮД019 вул. 206 Дивізії, 10а, м. Ка32,9
140 900,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює
служба України
тик, 235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31
поверху адміністративної будівлі
нів, Черкаська обл.
продаж товарів підакцизної групи

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Державна фіскальна служба
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей
Чернігівської області», 16604, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02
39392183, Головне управління ДФС у Чернігівській області,
14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, тел.: (0462) 65-23-00,
65-13-08

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення (2-го по- 2548794.1.ЛГУИЛА006
Чернігівська
104,67
337 335,41
2 роки 364 дні
верху будівлі гуртожитку
обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка,113
Нежитлові приміщення 1-го по- 39292197. 277.АААДЕД386 м. Чернігів,
153,0
775 405,91
1 рік
верху адміністративної будівлі
вул. Реміснича,11а

мета використання
Для розміщення громадської організації батьків дітей із ЗПР
(затримкою психічного розвитку: діти з аутичним спектром,
розумово відсталі діти, діти з ДЦП, діти з синдромом Дауна)
Для розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до
16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування
та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство економіч- 00151644, ДП «НДІ «Еластик», 03068, м. Київ, вул. Празька, 5,
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Празька,5
86,0
1 471 830,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
ного розвитку України тел. (044) 292-51-23
на 1-му поверсі будівлі корпусу № 1
станом на 31.07.2019
що здійснює побутове обслуговування населення
2 Міністерство освіти і 02070921, Національний технічний університет України «Київський по- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
03056, м. Київ, вул. По173,8
2 809 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення майна з метою дослідження й
науки України
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп.
(на цокольному поверсі будівлі навчального
літехнічна, 35
станом на 31.07.2019
експериментальних розробок у сфері інженеПеремоги, 37 тел. 204-82-82, факс 204-97-88
корпусу № 9)
рії та технологій
3 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитлового
–
03187, м. Київ, просп.
5,0
97 660,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-33-33, факс 239приміщення (на 1-му поверсі корпусу фаАкадеміка Глушкова, 4д
станом на 31.07.2019
продовольчих товарів, крім товарів підакциз33-88
культету комп’ютерних наук та кібернетики)
ної групи
4 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитлово–
01601, м. Київ, вул. Льва
1,5
8 653 000,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного обладнання,
науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
го приміщення у холі корпусу хімічного
Толстого, 12в
станом на 31.05.2019
що відпускає продовольчі товари (кавовофакультету
снекового автомата)
5 Міністерство освіти і 40814998, Державна наукова установа «Український інститут науково- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
03150, м. Київ, вул. Анто870,8
8 653 000,00
4 роки 11 місяців Проведення міжнародної науково-освітньої
науки України
технічної експертизи та інформації», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, на технічному поверсі літ. «В» та дах неновича, 180
станом на 31.05.2019;
діяльності між Україною та Китайською На180, тел. (044) 521-00-10, факс (044) 528-25-41
житлової будівлі
6 583 860,00
родною Республікою, а саме започаткування
станом на 30.06.2019
«Науково-культурного центру «Україна-Китай»
6 Міністерство охорони 01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
Нерухоме майно – частина нежитлового
–
01135, м. Київ,
2,0
40 730,00
1 рік
Розміщення банкомата
здоров’я України
МОЗ України, 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1,
приміщення (на 1-му поверсі лікувального
вул. В’ячеслава Чорновостаном на 31.07.2019
тел. 236-69-42, факс 236-61-65
корпусу № 11 «Хірургія» будівлі літ. «К»)
ла, 28/1

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення конкурсу на право оренди
державного майна
Адреса об’єкта
Об’єкт оренди,
Стартова орендна плата без ПДВ
оренди
площа (м2)
м. Дніпро,
Нежитлове вбудоване За травень 2019 року – 2 549,78 грн за умови
просп. Д. Явор- приміщення 66,73 м2 використання: розміщення громадської
ницького, 39а
організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності

Основні умови конкурсу з урахуванням пропозицій органу,
уповноваженого управляти державним майном, – Державного
агентства водних ресурсів:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність
застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних
плат – 15 298,68 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перераховано на р/р 37316080055549, Державна казначейська служба
України, м. Київ ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, ЄДРПОУ 42767945, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з
оренди м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 39-А».
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3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – травень 2019 р., яка без урахування
ПДВ становить 2 549,78 грн, при орендній ставці 3 % до 50 м2 та
7 % – понад 50 м2, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку, при обов’язковому забезпеченні виконання інших
умов конкурсу. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню
на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети
використання.
5. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду до третіх осіб
як повністю, так і частково.
7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету
протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у
розмірі місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий
рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації переможця
конкурсу у податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, в т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб
протягом строку дії цього договору майно було застрахованим.
11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна.

12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення
договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 12/7-142-ОР від 19.07.2019 (із наданням підтвердних документів) у випадку, якщо ініціатор укладення договору
оренди державного майна не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення
об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або)
відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта з вини орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоут
римувача) вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар:
користується майном не за призначенням; передає орендоване
нерухоме майно (його частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого
за договором майна; не переглядає орендну плату в разі внесення
змін до Методики розрахунку орендної плати за держане майно та
пропорцій її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786, яка передбачає збільшення орендної
плати; навмисно або з необережності погіршує стан орендованого
майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує
зобов’язання щодо страхування орендованого майна; не виконує
зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача здійснювати перевірку
стану орендованого майна.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний орендарем та погоджений
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відомості
приватизації

балансоутримувачем проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок
не повертається.
17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балан
соутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженою постановою КМУ від 4 жовтня 1995 р. №786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 500,00
грн від початкової плати торгів.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00
на 10-й календарний день після опублікування цієї інформації
у газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно пункту 7 постанови КМУ «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій
здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації»,
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – не більш
як три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають на відкритому засіданні конкурсної комісії,
в запечатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо
орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати,
зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна,
6. За додатковою інформацією звертатися до відділу орендних відносин управління орендних відносин та оціночної діяльності за тел.
(056) 744-34-54 (53, 52).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про проведення конкурсу на право оренди
державного нерухомого майна

 Частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 в будівлі Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України в
Львівській області.
Орган управління: Державна судова адміністрація України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення торговельних автоматів, що відпускають
продовольчі товари.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
305,46 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019
року, виходячи із вартості майна – 41180,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.05.2019
(орендна ставка: 9 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 1832,76
грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): отримувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;
код за ЄДРПОУ одержувача 42899921; рахунок 37314031057855.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі
у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна загальною площею 2,0 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2019 року порівняно
зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 7. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 8. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
Умова 9. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 10. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 11. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 286 від 22.07.2019. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від
дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних
документів).
Умова 12. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
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Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс –
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених
законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним (адреса, телефон), розрахунковий рахунок,
відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з
13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про проведення конкурсу на право оренди
державного нерухомого майна

 Частина нежитлового приміщення загальною площею
20,0 м2 на третьому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів та товарів підакцизної групи.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
8499,82 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019
року, виходячи із вартості майна – 570075,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.06.2019 (орендна
ставка: 18 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 50998,92
грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код
за ЄДРПОУ одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк
одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у
конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею
20,0 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди липень 2019 року порівняно зі
стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення
оцінки майна № 193/19 від 19.07.2019. У випадку якщо ініціатор
укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від
дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних
документів).
Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Конкурс буду проведено об 11.30 на 12-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, каб. 4, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення

конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених
законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79007, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва –
з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про проведення конкурсу на право оренди
державного нерухомого майна

 Будівля виробничого корпусу площею 1331,2 м2, будівля
котельні площею 589,8 м2, частина будівлі допоміжного корпусу
площею 35,1 м2 (приміщення № 23) за адресою: Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2, що перебувають
на балансі Жовківської Філії ДП «Укрветсанзавод».
Орган управління: Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: здійснення господарської діяльності з переробки
нехарчових продуктів тваринного походження та виготовлення кормових добавок (інше використання нерухомого майна).
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить
39858,76 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – липень 2019
року, виходячи із вартості майна – 3224069,0 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.05.2019 (орендна
ставка: 15 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 239152,56
грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код
за ЄДРПОУ одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк
одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у
конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею
1956,1 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – липень 2019 року порівняно
зі стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 8. Строк оренди – 10 років.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 186/19 від 16.07.2019. У випадку якщо ініціатор укладення
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Умова 14. Здійснити нотаріальне посвідчення укладеного договору оренди (у т. ч. договорів про внесення змін до цього договору)
за рахунок своїх коштів.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 12-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, каб. 4, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
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відомості
приватизації

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених
законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про
засоби зв’язку з ним (адреса, телефон), розрахунковий рахунок,
відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79007, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва –
з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди
державного майна
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Регіональ
ного сервісного центру МВС в Одеській області, орган управління –
Міністерство внутрішніх справ України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення
другого поверху адміністративної будівлі (інв. № 101310006,
реєстровий № 40112139.1.БИЕЖЦО006) загальною площею
2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Подільськ,
вул. Соборна, буд. 202б.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 52 000,00 грн
(п’ятдесят дві тисячі гривень00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – серпень
2019 р. становить 1 738,35 (одна тисяча сімсот тридцять вісім
гривень 35 коп.) (без ПДВ).
Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до
п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до
останнього числа першого місяця оренди.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди, порівняно зі стартовою орендною
платою; мета використання: розміщення платіжного термінала самообслуговування; строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова орендна
плата за базовий місяць оренди – серпень 2019 р. становить 1 738,35
грн (одна тисяча сімсот тридцять вісім грн. 35 коп.) (без урахування
ПДВ); розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно
до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця
до останнього числа першого місяця оренди; сплата гарантійного
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий
місяць – серпень 2019 р.), – 10 430,1 грн (без урахування ПДВ) на
такі банківські реквізити: одержувач: Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код: 43015722, рахунок:
37311082163735, МФО: 820172 в Державній казначейській службі
України, м. Київ.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 2,0 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 балансоут
римувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за
цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів з 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 балансо
утримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застрахованим; укладення з балансоут
римувачем договору на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди
з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; компенсація
переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто
отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з
орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом
5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
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останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним
гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після
останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету
України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента; завірену в установленому порядку
копію «Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття
рахунків»; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
інформацію про відсутність застосування санкцій відповідно чинного
законодавства України;
відомості про претендента для юридичної особи: документи,
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати)
та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв
про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають
вимогам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях –
до 15.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у Регіональному відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 5-й поверх, кімн. 503.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші
не робочі дні, 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 та Миколаївській областях за тел.: 731-40-59,
731-50-38.

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 151,0 м2,
яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 85 (на 7-му
поверсі виробничо-лабораторного корпусу, літера А) та перебуває
на балансі Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності
«Укрінтеренерго».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31 травня 2019 року становить 2794000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (липень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 41450,25 грн;
мета використання: розміщення офіса (орендна ставка 18 %);
сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить
шість стартових орендних плат – 248701,50 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
площею 151,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 85 (на 7-му поверсі виробничо-лабораторного корпусу, літера
А) та перебуває на балансі Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» без ПДВ»;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах є початковою орендною платою;

ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і
платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений
гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані
претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі
порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30
Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у
разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної
плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з
дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента
не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються
всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
1 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи,
які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію
щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено об 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
Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу на право оренди
державного майна, що відбувся 06.09.2019
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення
про укладення договору оренди державного нерухомого майна –
нежитлових приміщень з № 21 до № 24 включно загальною площею 68,4 м2 першого поверху будівлі (Літ. А-3), реєстровий номер
02544052.1.ШАПЛЦЧ054, за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 27, що перебуває на балансі ДНЗ
«Мелітопольське вище професійне училище», з єдиним учасником
конкурсу – фізичною особою – підприємцем Єременком Георгієм
Миколайовичем.
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ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про підсумки
конкурсу на право оренди державного майна
Конкурс на право оренди державного майна: нежитлового приміщення площею 1264,9 м2 будівлі складу № 8 (інв. № 10310003) за
адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Нижня Вільхова, вул. 8 Березня, 1а, що перебуває на балансі Управління з питань
цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації, визнано таким, що не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про підсумки
конкурсу на право оренди державного майна
За результатами конкурсу на право оренди державного майна:
нежитлового приміщення на першому поверсі одноповерхової будівлі лісопильного цеху з підсобними приміщеннями, інв. № 1010001,
загальною площею 198,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна,
2, що перебуває на балансі Державного підприємства Міністерства
оборони України «Харківське управління начальника робіт», прийнято
рішення щодо укладення договору оренди з єдиним претендентом,
що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ТОВ «Вітал Стиль».

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

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 вбудовані приміщення магазину
загальною площею 113,1 м2 на першому поверсі в будівлі,
інв. № 44, військового містечка № 6 за адресою: Житомирська
обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Перемоги, 10, рік забудови – 1965.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2018 становить 225 597,00 грн (без урахування ПДВ)
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий
місяць оренди – травень 2019 р. становить 2355,70 грн за умови використання приміщень під розміщення торговельного об’єкта з
продажу книг, газет та журналів, виданих українською мовою, – 6,2 м2,
магазину змішаних товарів – 53,1 м2, кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, – 55,8 м2.
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 – травень 2019 р., що становить 2355,70 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, утримувати майно в порядку, передбаченому та 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 легко запалювані 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 не внесення 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 потрібно подати документи, зазначені
в п. 3.2. наказу Фонду та МОУ від 26.07. 2000 № 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 інформації (враховуючи день виходу об’яви) 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
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 ЛОТ №1: нежитлові приміщення № 4,6-13 загальною площею 100,2 м2 в будівлі, інв. № 21, військового містечка № 6 за
адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Липники (с. Солонка) під розміщення: 94,7 м2 – торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; 5,5 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних
та тютюнових виробів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, становить 2 610,95 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – липень 2019 року.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекс інфляції, згідно вимог чинного законодавства України.
Основні вимоги щодо умов договору та експлуатації
об’єктів:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж
на аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим
використанням майна, визначеним вище.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору
та вимог чинного законодавства та погодженням з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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: частина приміщення площею 5,0 м2
на другому поверсі будівлі виробничих приміщень літ. «А-3».
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта – вул. Ярослава Мудрого, 11, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
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 – ФОП Ващук Сергій Васильович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є частини будівель (виробнича нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення у будівлі гаража загальною площею 74,4 м2.
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.
Місцезнаходження об’єкта – вул. І.Франка, 1, смт Ямпіль, Білогірський р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Дата оцінки – 31.08.2019.
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 – ФОП Рибак Валентин Олексійович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення
є приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,4 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 у 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:
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. Телефон 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 Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення
конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й годині в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою:
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.
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 (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні
плати за базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три
місяці оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. 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 календарний день
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ
м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії документи:
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 звiту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними 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
декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку копiю
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлена довіреність, видана
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку
та гарантії); додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення
про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде
забезпечено виконання вимог Указу Президента України від
16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)».
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсів на право укладення
договорів оренди державного (військового) майна
За результатами засідань конкурсної комісії переможцем конкурсів на право укладення договорів оренди державного (військового)
майна: частини труби котельні (інв. № 89) площею 12,0 м2 військового містечка № 1 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
41б (конкурс відбувся 03.09.2019), а також частини даху будівлі (літ.
Г) котельні (інв. № 111) площею 5,0 м2 та частини труби котельні
(інв. № 111) площею 10,0 м2 військового містечка № 1 за адресою:
м. Чернівці, вул. Кутузова, 2 (конкурс відбувся 05.09.2019) визнано
юридичну особу ПрАТ «ВФ Україна».

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (V,
№ 15-№ 32) загальною площею 328,39 м2 у підвалі гуртожитку
№ 2 (літ. Х), що перебувають на балансі Вінницького національного
технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. ВоїнівІнтернаціоналістів, 5.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Науково-дослідне виробниче підприємство «Електромонтаж Груп».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 19 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 27.06.2019: відновна – 226375,65 грн; залишкова – 11318,75 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
№ 51 площею 43,6 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
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Платник робіт з оцінки – ФОП Собченко С. Л.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 19.07.2019: відновна – 7630,00 грн; залишкова –
3959,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – 1/2 частина димової труби (літ. а3) котельні, що перебуває на балансі Тульчинського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного
аграрного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тульчинський
р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 55е.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «ВФ Україна».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
димової труби.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.09.2019: відновна – 1150,00 грн; залишкова –
1045,00 грн;
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,6 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення:
на 1-му поверсі 2-поверхової адмінбудівлі (літ. А) з прибудовами – част. № 1 (702,45 м2) в прим. № 2; в одноповерховій будівлі
складу (літ. Б) – № 1 (542,1 м2) в прим. № 1, що перебувають на
балансі ДП «Літинський автобусний парк».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Сосонське шосе, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.
gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «МП-АЛЬФА».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення,
1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,6 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
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 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4);
інформація про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 26.09.2019 року (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 02.10.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
79,8 м2 (у т.ч. допоміжна площа 8,3 м2 – ґанок).
Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного
боксу площею 52,9 м2 та замощення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «ПРОЕКТ АС ПЛЮС».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель за функціональним призначенням – гараж, замощення (майданчик).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 782,8 м2 (у т. ч. 78,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 16,0 м2 (у т. ч. 4,3 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Аква Перфектум».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 52,0 м2 (у т.ч. 8,7 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Вільногірський коледж Національної металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Центральна, 51в.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Щербіна П. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,8 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 35,0 м2 (у т.ч.
4,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів».
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Медична, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 15,0 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Лізи Чайкіної, 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 «СОЮЗ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 362,37 м2 (у т. ч. 11,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Космонавта
Волкова, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Підпала Т. М.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 10,0 м2 та частина даху площею 16,11 м2.
Бал анс оу тр имувач: Дніпровська філія Державного науководослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «лайфселл».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 88,0 м2 (у т. ч. 8,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Старт-БТ».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа
загального користування), частина нежитлового приміщення четвертого поверху площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа
загального користування), частина нежитлового приміщення
п’ятого поверху площею 2,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Кірнос М. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44к, 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.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний
університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44/1, гуртожиток № 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Малієнко В. С.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор».
До складу об’єкта входять: установка бактерицидна КР-50 –
інв. № 12654, 12655; бак – інв. № 21392, 21394; човен «Ясь» – інв.
№ 21769, 21770, 21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури –
інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485,
12486, 12487, 12479, 12480; шафа для одягу – інв. № 12503, 12504,
12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519,
12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV) –
інв. № 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопроводи – інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє
освітлення – інв. № 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446;
каналізація – інв. № 1447; щит станції управління ЩСУ – інв. № 1827;
дизель-генератор ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол ТУ-100 – інв.
№ 22026; крісло – інв. № 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677,
12678, 12679, 12680, 12681, 12682, 12671; килим – інв. № 12866,
12867, 12868, 12869, 12870, 12865; шафа пекарська – інв. № 3594;
плита електрична з жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 – інв. № 4589; камера холодильна збірно-розбірна
КХ-6 – інв. № 4659; хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина
збивальна ЦТ-103 – інв. № 22045; велосипед водний – інв. № 7223,
7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, літ. 2А – 72,1 м2. – інв. № 186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2, літ. 2Р – 15,1 м2, сарай літ. М – 6,8 м2. – інв.
№ 187; будинок відпочинку літ. Д (разом із зл. ямою літ. з/я-з/я) – інв.
№ 188; будинок відпочинку літ. П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ.
2Н – 18,8 м2) – інв. № 189; будинок відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом
із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2) – інв. № 190; будинок відпочинку літ.
С – інв. № 191; будинок відпочинку літ. І – інв. № 192; будинок відпочинку літ. Т – інв. № 193; будинок відпочинку літ. У – інв. № 194;
стіл-мийка – інв. № 12669; диван-ліжко – інв. № 12684, 12683, 12687,
12686, 12688, 12685; гарнітур кухонний – інв. № 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2) – інв.
№ 195; будинок відпочинку літ. З – інв. № 196; будинок відпочинку
літ. Б – інв. № 197; будинок відпочинку літ. Ж – інв. № 198; будинок
відпочинку літ. И – інв. № 199; будинок відпочинку літ. Л – інв. № 200;
бібліотека літ. Ш – інв. № 201; будинок відпочинку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 11,2 м2) – інв. № 202; господарські споруди (у складі: душова літ. Ц – 48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2,
навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2) – інв. № 205; їдальня літ. Ч – інв. № 206;
прибудова до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна зала літ. Ю – інв.
№ 208; читальна зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з альтанками літ. 2І –
16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2) – інв. № 209; стінка – інв. № 12670; шафа
холодильна – інв. № 20550; холодильник «Апшерон» – інв. № 20651;
установка холодильна – інв. № 20652, 20666; трактор ТМ-16 – інв.
№ 45010; лодка – інв. № 6830; лодка «Ясь» – інв. № 21774, 21775,
21776, 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782, 21783; приміщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з адм. корп. літ.
А – 284,4 м2) – інв. № 210; літній майданчик з кінооператорною літ.
Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2) – інв. № 211; обідня зала літ. Н
(разом з клубом-їдальнею літ. 2У (неок.) – 31,6 м2) – інв. № 212;
генераторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ – 26,8 м2) – інв.
№ 216; навіс у їдальні літ. 2З (разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2;
літ. 2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; (тим.): літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є –
6,3 м2; літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв. № 217; вбиральня літ. 2П (разом з
вбиральнею літ. 2Х – 7,9 м2) – інв. № 218; трансформаторний пункт
літ. ТП (разом з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ. контейнера літ. 2В – 16,9 м2) – інв. № 219; вбиральня літ. 2Г –
інв. № 220; буд. відпоч. (ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами
під будинок літ. 2Ч – 44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2) – інв. № 221; буд.
відпоч. літ. Я (разом з гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2) – інв. № 417; буд.
відпоч. літ. О – інв. № 448; автодорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О –
інв. № 1096; башта Рожновського літ. ВОД – інв. № 7407; стіл для
засідання – інв. № 10035; стіл більярдний – інв. № 10670, 11959,
11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097; човневий причал літ. VІІІ – інв.
№ 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв. № 1101; свердловина літ. к –
інв. № 1102; металева огорожа свердловини – інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. V – інв. № 1104; волейбольний майданчик
літ. VІ – інв. № 1105.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом викупу.
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Замовник/Платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд
рекреаційного та санітарно-курортного призначення; обладнання;
колісні транспортні засоби, судноплавні засоби, рухомі речі, крім
таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 15,0 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі (літера А-5)
загальною площею 7,34 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки – 31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 49¹
цокольного поверху будівлі (літера А-11), реєстровий номер
02360576.31.АААДЕЕ919, загальною площею 8,6 м2.
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 продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5, № 6,
№ 7 загальною площею 84,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу (літ. А-3), розміщені за адресою: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; нежитлові приміщення № 168,
№ 169 загальною площею 30,9 м2 на шостому поверсі навчального корпусу (літ. А-7), розміщені за адресою: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Грушевського Михайла, 24.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Лагода Г. Є.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, № 11
та частини приміщень спільного користування № 1, 2, 3, 9 загальною площею 35,3 м2, вбудовані в перший поверх будівлі
Літ. А-2, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Бейбулатова, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Платник: ФОП Кузьмина Н. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: металевий сарай (літера Г1) площею 14,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська, 45.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди..
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький
професійний торгово-кулінарний ліцей».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Пастухова Т. А.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 першого
поверху будівлі (літ. А-2), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931, загальною площею 31,2 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Кузьміна Н. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 21. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі
(літера А-2, А-5) приміщення з № 49 по № 63 включно загальною
площею 450,1 м2, частина приміщення IX площею 5,10 м2, частини приміщень спільного користування № 66 та № 67 площею
8,51 м2, загальною площею 463,71 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 2-Д.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне
училище».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Соловей З. М.
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 127 площею 90,0 м2 першого поверху будівлі корпусу № 31
інв. № 0222БН (літ. Г-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання..
Балансоутримувач: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 253 площею 2,0 м2 другого поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132
(літ. А-8); частина нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2
першого поверху корпусу № 17 (літ. П-3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання.
Балансоутримувач: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 112 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу
№ 132 (літ. А-8).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання.
Балансоутримувач: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Державний експортноімпортний банк України».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: частина висотної металоконструкції
площею 5,0 м2 будівлі АПК на 288 працівників.
Балансоутримувач: структурний підрозділ Новокостянтинівської
шахти державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель призначені для встановлення
передавальних пристроїв.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 26. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого
поверху господарської будівлі площею 72,6 м2.
Балансоутримувач: Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 41.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Резнікова Ірина Віталіївна.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 307,8 м2, що знаходяться на другому поверсі будівлі
ресторану-універсаму.
Балансоутримувач: Державне підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Професійно-технічне училище № 36 смт Новгородка.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
80 м2, що знаходяться на першому поверсі адмінбудівлі.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Голованівському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44 б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Голованівська сільська рада.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку конкурсну документацію:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою
формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення,
повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними
наказом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 27 вересня 2019р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 03.10.2019
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056)744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

Івано-Франківська, Чернівецька
та Тернопільська області
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які залучатимуться для надання
послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина даху будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 36,5 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний машинобудівний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Хотинська, 47г.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 31.07.2019 – 0,0.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2095 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Хотинська, 47г.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель гуртожитку.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм в кількості 24 одиниці
загальною площею 8,8097 га, що перебувають на балансі державного підприємства «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: території Ставчанської, Суховерхівської, Шининецької, Дубівецької, Валянської, Южинецької,
Малятинецької, Шишковецької, Ляшківської сільських рад та Кіцманської міської ради (в межах та поза межами населених пунктів)
Кіцманського району Чернівецької області.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 24.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів, на 31.07.2019 становить:
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Суховерхів № 1»
(1,6475 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Суховерхів № 2»
(0,345 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Валява № 2» (0,062 га) –
0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Валява № 7» (0,0456 га) –
0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Валява № 9» (0,0732 га) –
0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Виросний № 6»
(0,2792 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Виросний № 9»
(0,4568 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Виросний № 13»
(0,2202 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Виросний № 15»
(0,4464 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Ставчани № 1»
(0,2913 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Ставчани № 2»
(0,3392 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Ставчани № 3»
(0,2756 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Ставчани № 4»
(0,3034 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Южинець № 1»
(0,1535 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди виросного ставка «Малятинці № 1»
(0,0846 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 1» (0,8564 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 2» (0,5270 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 3»(0,5894 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди ставка « Дубівці № 4»(0,37 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди ставка « Дубівці № 5» (0,54 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди ставка « Дубівці № 6» (0,69 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Южинець № 2»
(0,0666 га) – 0,00 грн;
гідротехнічні споруди нагульного ставка «Южинець № 3»
(0,076 га) – 0,00 грн;
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гідротехнічні споруди нагульного ставка «Южинець № 4»
(0,0708 га) – 1845,35 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 34,0552 га.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Чернівецька обл.,
Кіцманський р-н, Валявська сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий
режим земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: 71,7075 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Дубівецька сільська рада. Цільове призначення земельної
ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 115,6705 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Ставчанська сільська рада. Цільове призначення земельної
ділянки 2.7. Правовий режим земельної ділянки – право власності.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: 52,0827 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Ставчанська сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 97,7682 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Суховерхівська сільська рада. Цільове призначення
земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: 15,2571 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Малятинці. Цільове призначення земельної ділянки
10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної
ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
96,7668 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Южинецька сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 8,7371 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Шишковецька сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 66,1708 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Шипинецька сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 44,9568 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Лашківська сільська рада. Цільове призначення земельної
ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 24,3881 га.
Місце розташування земельної ділянки Чернівецька область,
м. Кіцмань. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної ділянки – право
власності. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: 2,2118 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань. Цільове призначення земельної ділянки
10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної
ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
13,6309 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Кіцманська міська рада. Цільове призначення земельної
ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим
земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: 2,0662 га.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Фоміна, 2. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 –
для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
2,8512 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, земельна ділянка 101. Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина вбудованого приміщення (1-31) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) площею 11,8 м2, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58022, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: станом на 31.07.2019 – 2080,67 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2059 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Чорноморська, 13.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2019.
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 (в редакції наказу Фонду державного
майна України від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
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Платниками робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
виступатимуть:
по об’єкту оцінки № 1 – ПрАТ «Київстар»;
по об’єкту оцінки № 2 – ТзДВ «Чернівецький рибокомбінат»;
по об’єкту оцінки № 3 – ФОП Чумак Мирослава Іванівна.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом: 1.Оцінка об’єктів
в матеріальній формі та спеціалізаціями 1.1 – Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможців, для об’єктів оцінки № 1 та № 3 – 3,0 тис. грн, для об’єкта
оцінки № 2 – 36,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме:
для об’єкта оцінки № 1 – інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення;
для об’єкта оцінки № 2 – інженерні (гідротехнічні) споруди;
для об’єкта оцінки № 3 – торговельна нерухомість та нерухомість
під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а, або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті необхідно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок: (0372) 55-44-84.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації

 Окреме майно – нежитлова будівля столової (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2) за
адресою: 07527, Київська область, Баришівський район, с. Бзів,
вул. Свято-Миколаївська, 22, яка під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник СТОВ ім.
Леся Сердюка). Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2019. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник – Регіо
нальне відділення Фонду по Київській області. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої
приватизації шляхом викупу. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: окремі будівлі, зокрема порівняної площі. Очікувана найбільша ціна: 4 800 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкту на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу управління персоналом
та проходження державної служби Регіональне відділення Фонду по
Київській області не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 03.10.2019 за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606 (Регіональне відділення Фонду по
Київській області) об 11.00, телефон для довідок 200-25-29.

Львівська, Закарпатська
та Волинська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації комунальної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
264,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. С.Бандери, 25.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській
області, Закарпатській та Волинській областях.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (цокольний
поверх) площею 46,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 35.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській
області,Закарпатській та Волинській областях.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (1-й поверх)
площею 189,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Купчинського, 9.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській
області,Закарпатській та Волинській областях.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (1-й поверх)
площею 8,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській
області,Закарпатській та Волинській областях.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля прохідної, поз.13, площею
8,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 1в.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Червоноградська міська рада.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській
області,Закарпатській та Волинській областях.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (1-й поверх)
площею 61,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Святого Володимира, 15.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській
області,Закарпатській та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася в I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 3000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
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Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення загальною площею 2,0 м2, розміщеного на першому поверсі (тамбур) гуртожитку № 8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Сахарова, 23.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення загальною площею 2,0 м2, розміщеного на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Карпінського, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення (вестибуль) загальною площею 2,0 м2, розміщеного на першому поверсі гуртожитку № 8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Сахарова, 23.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Цимбала Галина Теодозіївна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення (вестибуль) загальною площею 2,0 м2, що знаходиться на першому поверсі гуртожитку № 10.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Відкрита, 1.
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для 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. Відкрита, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Цимбала Галина Теодозіївна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно площею 18,8 м2,
що знаходиться на першому поверсі будівлі літ. «Б-3», новий
аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «МА «Львів» імені Д. Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Козар Марія Михайлівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: котельня (під літерою «Ж-2») загальною площею 520,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Рудненська, 10.
Балансоутримувач: Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Рудненська, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Сервіс-Ріелбуд».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення
площею 22,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Горохівському р-ні Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу: (033) 224-80-24, (033) 224-34-77.
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: 45701, Волинська обл.,
Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Приватний нотаріус Волошин Сергій
Анатолійович.
 8. 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 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 4 – 2400,0
грн; для об’єктів № 5, 6, 7, 8 – 3000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 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 державного майна України 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– 4 – під розміщення банкоматів,
автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; для об’єктів № 5, 7,
8 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для об’єкта № 6 – окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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 інформації про подібні до об’єкта оцінки об’єкти,
ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5
до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71;
261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

Одеська та Миколаївська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення складу-бази
загальною площею 3358 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 16, ВПК-1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс
замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних акти-

вів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – серпень-вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЕЛІКСИР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41054005);
тел. 093-823-99-91.
 2. Назва об’єкта оцінки: спеціалізована споруда, майданчик для вирощування сільськогосподарських культур загальною площею 15640 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по
племінній справі в тваринництві». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська,1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
серпень-вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Зеленый город» (код
ЄДРПОУ 34738589); тел. 74-019-19.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі будівлі адміністративно-побутового корпусу 601 (інв.
№ 1140) (приміщення згідно з планом виробничого будинку
А-4 – А-12, А-ІІ) загальною площею 88,6 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 11.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
серпень-вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свята Катерина – Одеса»
(код ЄДРПОУ 32120543); тел. 728-71-17.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4-му
поверсі будівлі службово-побутових приміщень (інв. № 1443)
ВРР-2, загальною площею 11,7 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне,
вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28,
телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – серпень-вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Портінвест Лоджистік» (код ЄДРПОУ 36978722); тел.
429898, 42-9797.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі двоповерхової будівлі будинку ТЕК паромного комплексу
ІМТП, інв. № 4625, загальною площею 37,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – серпень-вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Меридіан»
(код ЄДРПОУ 32394383); тел. 0637353171.
 6. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення технічного поверху адміністративно-учбового
корпусу загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
серпень-вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПрАТ «Київстар « (код ЄДРПОУ 21673832); тел. (067) 483-90-59.
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 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка
№ 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 вище 6630,00
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 11 вище 15000,00 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 13 вище 6800,00 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 27.09.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503) 02.10.2019 об 11.00.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового
приміщення технічного поверху адміністративно-учбового
корпусу загальною площею 12,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний універси-
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тет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Матросова,
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – серпень-вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар « (код ЄДРПОУ 21673832); тел.
(067)483-90-59.
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 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка
2 до Положення.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки вище 7540,00 гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 20.09.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіон альн ому відділенні Фонду
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503) 25.09.2019 об 11.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкт оцінки (для визначення вартості необоротних
активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально
визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв), земельних
ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають
приватизації)

 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи ЦМК ДПП «Нефон».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Мрія-2».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65078 м. Одеса, вул. В. Терешкової, 21.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необоротних активів з метою продовження договору оренди ЦМК ДПП
«Нефон» від 19.07.2004.
Телефони замовника конкурсу: 0487315028, 0487315029,
електронна адреса замовника конкурсу: Infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності ( коди КВЕД) суб’єкта господарювання:
55 90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
81 10 Комплексне обслуговування об’єктів;
68 20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
87 90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 103 кіл 3; 104 кіл 16; 105 кіл 5; 106 кіл 2; 109 кіл 8.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: 120535,00 грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): станом
на 01.01.2018: 103 – 505,3; 104, 105, 106, 109 – 0,00.
Кількість земельних ділянок: 3.
1. Розмір земельної ділянки – 0,9024 га. Місце розташування
земельної ділянки: 65016, м. Одеса, вул. Костанді, буд. 33. Цільове
призначення земельної ділянки: Е.07.01 Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): 5349927,02.
2. Розмір земельної ділянки – 0,0812 га. Місце розташування
земельної ділянки: 65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, буд. 21. Цільове призначення земельної ділянки: Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок): 2273,26.
3. Розмір земельної ділянки – 0,0242 га. Місце розташування земельної ділянки: 65000, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 92б. Цільове призначення земельної ділянки: Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок): 4557,14.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2018.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Мрія-2», директор Шаманська Олена Федорівна. тел. 765-42-36. Відповідальна
особа за подання інформації Кузьмич Н.М.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище 60000,00 гривень комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться.
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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі»,
спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого майна,
нерухомості).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 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 2 – 4
до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00
26.09.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 1110) 02.10.2019 о 15.00.

№ 38 (1266)

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для розміщення пересувного буфету загальною площею 6,0 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Валіховський пров., 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048-73150-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – серпень-вересень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Тішинська – Оксамитна Неллі Василівна (код ЄДРПОУ 2596813326);
тел. 063-818-45-81.
2. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування кавомобіля загальною площею 6,0 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника
конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
серпень-вересень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Фізична особа – підприємець Тішинська-Оксамитна Неллі Василівна
(код ЄДРПОУ 2596813326); тел. 063-818-45-81.
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 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка
2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2 вище 3500,00 гривень комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 26.09.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Телефон для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, кімн. 503) 02.10.2019 об 11.00.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально-визначеного
майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: тепломережа тимчасова
протяжністю 774 пог. м, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі, код ЄДРПОУ 00131268.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84791, Донецька область, Бахмутський район, смт Миронівський.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки технологічних споруд, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 2. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: частина площі даху
14-пов ерхової будівлі адміністративно-учбового корпусу
(інв. № 10300002, літ. «А-14») загальною площею 49,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування
та торгівлі, код ЄДРПОУ 01566330.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська,
333.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн.
№ 53 (за технічним паспортом) у підвалі 12-поверхового виробничого корпусу, реєстровий номер 02497980.1.АААДДК930,
(літ. «А-12»), загальною площею 120,5 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства Український державний проектний
інститут «Укрміськбудпроект» (ідентифікаційний номер: 02497980).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,

телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Плєтньова Ю.В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
технічного поверху (11,6 м2) та частина покрівлі даху (3,0 м2)
п’ятиповерхової будівлі учбово-лабораторного корпусу (інв.
№ 102006) загальною площею 14,6 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету, код ЄДРПОУ
1896866.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 4.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій.
 5. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення надбудови
даху, розміщене у п’ятиповерховій будівлі інженерного корпусу
(літ. «А-5»), загальною площею 8,7 м2, що перебуває на балансі
Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії» (НІОХІМ), код ЄДРПОУ 0209740.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Мироносицька, 25.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 8 загальною площею 25,0 м2, що перебуває на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного університету
ім. м. Є. Жуковського «ХАІ», код ЄДРПОУ 23912896.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Гамзаєва Л. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
кімн. № 62, 63, 69, 70 першого поверху триповерхового будинку їдальні (інв. № 81710, масив «А», літ. «Ь-3») загальною
площею 82,2 м2, що перебуває на балансі Військової частини 3017,
код ЄДРПОУ 39309315.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство
«Калмиков».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: рампа площею 1825,1 м2
приміщення № 1 (літ. Ж) будівлі блоку складів (літ.1 Ж 1),
що перебуває на балансі Державної установи «Державний науководослідний і проектний інститут основної хімії», код ЄДРПОУ
00209740.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, Волноваський район, смт Донське, вул. Заводська, 53/014.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «УТМ ІНВЕСТ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,7 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель, споруд виробничого призначення.
 9. Найменування об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – частина поверхні даху одноповерхової будівлі складу матеріалів, інв. № 10131000035, реєстровий номер
02071180.1.ДВГЛЛД076, загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», код ЄДРПОУ 02071180.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кирпичова, 2.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».
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Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно-апаратного цеху площею 1,0 м2
на другому поверсі триповерхової будівлі посту ЕЦ залізничної
станції Костянтинівка, що перебуває на балансі ВП «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ
41149437.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Залізнична, 9б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротранстелеком».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель,
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно-апаратного цеху площею 1,0 м2
на другому поверсі триповерхової будівлі ЛАЗ ШЧ залізничної
станції Краматорськ, що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ
41149437.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 3.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротранстелеком».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У 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.
 12. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку
№ 4 (інв. № 1030025) загальною площею 24,46 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного аграрного університету імені
В. В. Докучаєва, ідентифікаційний номер: 00493764.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.
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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Міська
молочна фабрика-кухня дитячого харчування».
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. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно-апаратного цеху площею 1,0 м2
на першому поверсі одноповерхової будівлі вокзалу залізничної станції Барвінкове, що перебуває на балансі ВП «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ
41149437.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61000, Харківська область,
м. Барвінкове, вул. Привокзальна, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротранстелеком».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У 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.
 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
площею 29,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Донецького юридичного інституту МВС
України, код ЄДРПОУ 08571423.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 145.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс: (057)700-03-14, електронна адреса kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Хартоненко Л. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. У якості
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень,
частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 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
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об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1 (5-й поверх). Телефони для довідок
(057) 700-03-27, 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні
Фонду державного майна по Харківській, Донецькій та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1 або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, 1, 1-й
поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00)
не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки,
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Запланована дата оцінки:
30.09.2019.
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 1.1. Об’єкт: частина вбудованого приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою:
м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21, яка перебуває на балансі
Головного управління Державної казначейської служби України у
Херсонській області.
Платник: Акціонерне товариство «Комерційний банк «Приватбанк».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.2. Об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення площею
26,5 м2, розташоване на першому поверсі двоповерхової будівлі учбових майстерень, що перебуває на балансі Державного
навчального закладу «Херсонське вище професійне училище сервісу
та дизайну», за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 28.
Платник: Приватне підприємство «Колос – Плюс 2».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення для розміщення об’єктів торгівлі.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.3. Об’єкт: частина приміщення № 2 загальною площею
1,0 м2 на першому поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою: м. Херсон,
вул. Молодіжна, 6.
Платник: Приватне підприємство «Лідер – Плюс».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення
автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.4. Об’єкт: частина приміщення № 2 загальною площею
1,0 м2 на першому поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Херсонській області, за адресою: м. Херсон,
вул. Молодіжна, 6.
Платник: Приватне підприємство «Виробнича фірма «Транстехносервіс».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення
автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.5. Об’єкт: службові приміщення загальною площею
61,7 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі ГУ
Національної поліції в Херсонській області, за адресою: Херсонська
область, м. Нова Каховка, пров. Дніпровський, 24.
Платник: Управління поліції охорони в Херсонській області.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
 1.6. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею
19,4 м2 в адміністративній будівлі пропускного пункту, що перебуває на балансі Скадовської філії ДП «Адміністрація морських портів
України» (Адміністрація Скадовського морського порту), за адресою:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС –
ГРУП».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
 2.1. Об’єкт: частина приміщення холу загальною площею
1,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області», за адресою:
м. Херсон, вул. Кременчуцька, 86.
Платник: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк
України».

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки: 2,2 тис. грн.
 2.2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія
№ 5, 5а за планом БТІ) загальною площею 46,7 м2, вбудоване
нежитлове приміщення (аудиторія № 19, 19а за планом БТІ)
загальною площею 51,0 м2 та вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія № 12 за планом БТІ) загальною площею 75,2 м2
на першому поверсі малого учбового корпусу, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17.
Платник: Приватне підприємство «ФОРТУНА ПЛЮС А.С.А.».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення адміністративного призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі у 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:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4);
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);
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), 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 складено за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться у Регіон альн ому відділенні Фонду
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14-й годині через
18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,50 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру,33, смт Лисянка,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: громадянин України Ковалишин В. М.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,50 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі
Черкаської обл.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру,33, смт Лисянка,
Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: громадянин України Момот О. Л.
Дата оцінки: 30.09.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з
умовами.
2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності, окреме майно – будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 191,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Шполянський
р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна,89.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
Дата оцінки: 30.09.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо відповідно до Положення,
яка складається із:

№ 38 (1266)

21

відомості
приватизації

№ 38 (1266)

Площа, м2

1 Частина нежитлових
приміщень
2 Нежитлові
приміщення
3 Споруда

4 Нежитлове
приміщення
5 Частини нежитлових
приміщень

м. Київ, просп.
Валерія Лобановського, 51
м. Київ, с. Пирогів, споруда
№ 19

м. Київ, вул. На- ДНВК «КІА»
гірна, 22

м. Київ, вул. Ло- Національний інсти- ФОП Больмоносова, 33/43 тут раку МОЗ України шов Є.Ю.

31.08.2019

м. Київ,
вул. Клавдіївська, 21

Київський професій- ПрАТ «Київний ліцей будівни- стар»
цтва і комунального
господарства

31.08.2019

м. Київ, вул. Ю.
Іллєнка, 81б

Національна академія прокуратури
України

30.09.2019

6 Частина даху

7 Нежитлові
приміщення

Орієнтовна
дата оцінки
Платник роАдреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана найоцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
м. Київ, вул. А. ДУ «Центр обслуго- ДП «ІНФО31.08.2019
Богомольця, 10 вування підрозділів ТЕХ»
4500
МВС України»

978,0

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

18,28

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

10,08

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 14,6 м2 адміністративної будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Пенсійного фонду України Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Григорія Коваля, 12а.
Платник робіт з оцінки: ФГ «Щурівське».

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

25,0

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

м. КИЇВ

8,0

ДП «НДІБВ»

«УкрНДІпроектреставрація»

31.08.2019

Національний музей ФОП Мельнародної архітектури ник Я. Я.
та побуту України

31.08.2019

Мазур М. В.

7000

4500
31.08.2019
4500

ТОВ «Смак
фудс»

4500

4500

5000

13 Частина нежитлового
приміщення
14 Нежитлові
приміщення
15 Нежитлові
приміщення
16 Нежитлові
приміщення

240,0
119,8
20,5
34,9
251,8
2,56

12 Нежитлове
приміщення

447,6

11 Нежитлове
приміщення

362,4

8 Зовнішній
фасад будівлі
9 Нерухоме
майно –
об’єкт
культурної
спадщини
10 Нежитлове
приміщення

204,3

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

Продовження таблиці
Орієнтовна
дата оцінки
Платник роАдреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана найоцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
м. Київ, вул. Ан- ДНУ «УкрІНТЕІ»
ТОВ «Світ
30.09.2019
тоновича, 180
Аутдор Ме6000
діа»
м. Київ, просп. Національний комп- ФОП Турчані- 30.09.2019
А. Глушкова, 1, лекс «Експоцентр
нов Д. В.
8000
павільйон «Водо- України»
напірна вежа»
(літ. «Ц»)
м. Київ, вул. Ю. ДУ «Центр дитячої
ТОВ «Медич- 30.09.2019
Іллєнка, 24
кардіології та кардіо- ний центр
4500
хірургії МОЗ України» «ГЕМАФОНД»
м. Київ, вул. Гер- ГУ Національної по- ФОП Назва30.09.2019
цена, 9
ліції у м. Києві
нова О. І.
4500
м. Київ, вул. Ле- КНУ ім. Т.Шевченка ФОП Бала30.09.2019
вандовська, 6
джян О. В.
6000
м. Київ, просп. ДП «НДІБВ»
АТ «Альфа30.09.2019
В. ЛобановськоБанк»
4500
го, 51 (літ. «Е»)
м. Київ, бульв. ДП «ЕКО»
ТОВ «КБ «Не- 30.09.2019
Л. Українки, 36
рухомість»
6500
м. Київ,
ДП «УКРНДПІЦИГО «У сфері
30.09.2019
вул. Остапа Ви- ВІЛЬБУД»
культури
6500
шні, 16
і мистецтв
«Краєвид»
м. Київ, вул. Ге- ДНВП «Геоінформ
ПАТ «Інститут 30.09.2019
нерала Алмазо- України»
паперу»
5500
ва, 18/7

6 Частина даху
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Частина нежитлового
приміщення
9 Частина нежитлового
приміщення

10,0
20,7
80,0
6,16

4 Частина нежитлового
приміщення
5 Частина даху

11,36

3 Нежитлове
приміщення

5,0

1 Частина нежитлового
приміщення
2 Нежитлове
приміщення

3,0

Назва
об’єкта
оцінки

2,0

№
з/п

Площа, м2

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.

2,0

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від
10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації: група нежитлових будівель та приналежного до них майна у складі: гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2,
склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2, склад з навісом (К-1) загальною площею 70,7 м2, розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2, склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2, башта Рожновського, дизельна (Г-1) загальною
площею 35,9 м2, трансформаторна підстанція (Д-1) загальною
площею 30,4 м2, колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна залізнична колія, резервуари наземні металеві (23 од.), огорожа
території, асфальтобетонне покриття.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська область, Городнянський район, с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б.
Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу
на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 11500,00 грн.
Строк виконання робіт – не більше 10 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Замовник та платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818.
Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 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 у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру –
календарних днях від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Чернігівській області о 15.00 2 жовтня
2019 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду державного майна України 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) 672-818.
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Чернігівська область

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина верхньої будови станційної
колії № 3 ст. Качанівка довжиною 65,0 м.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Виробничий
підрозділ «Роменська дистанція колії» філії «Південна залізниця» АТ
«Українська залізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський
р-н, смт Парафіївка, ст. Качанівка.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Південно-Українська експортноімпортна компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: споруди, залізничні колії та їх конструктивні
частини.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди виросного
ставу № 1, гідротехнічні споруди ставу № 2 та гідротехнічні споруди водопостачального ставу.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта оцінки: ДП «Укр
риба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: смт Холми Корюківського району Чернігівської області.
Платник робіт з оцінки: ПП сільськогосподарське підприємство
«Червоний маяк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6500,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: гідротехнічні споруди.
Дата оцінки: 30.09.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
61,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
площа Івана Франка, 2.
Платник робіт з оцінки: ПТ «Партнер».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.09.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 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 у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду державного майна України 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 державного майна України 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) 672-818.
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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);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4); 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).
Ураховуючи вимоги листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктами 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 зазначити в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки
до Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 03 жовтня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 09 жовтня 2019 року об 11.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

Орієнтовна
дата оцінки
Платник
Адреса об’єкта
робіт з Очікувана найБалансоутримувач
оцінки
оцінки
більша ціна
об’єкта надання послуг
з оцінки/грн
м. Київ, вул. Б. Українське національне ПрАТ
31.08.2019
Хмельницького, інформаційне агентство «Фарлеп4500
8/16
«Укрінформ»
Інвест»
м. Київ, бульв. Міністерство економіч- ПрАТ
31.08.2019
Дружби Наро- ного розвитку і торгівлі «Фарлеп4500
дів, 28
України
Інвест»
м. Київ, вул. Ар- Київське ВПУЗТ імені
ТОВ
31.08.2019
хітектора Кобе- Кудряшова
«Компанія
5000
лєва, 1/5
«ТехноАльянс»
м. Київ,
Центральний госпіталь ФОП
31.07.2019
вул. Бердичів- МВС України
Іскус
4500
ська, 1
кова О. О.
м. Київ, вул. І. Державний універсиПрАТ «ВФ 31.08.2019
Огієнка, 19
тет інфраструктури та
Україна»
4500
технологій
м. Київ,
Київський національний ПрАТ «ВФ 31.08.2019
вул. Предсла- лінгвістичний універУкраїна»
4500
винська, 6
ситет
м. Київ,
НУБіП України
ФОП
31.07.2019
вул. БурмистенКостенко
4500
ка, 4
С. В.
м. Київ, вул. Ге- НУБіП України
ФОП
31.07.2019
нерала РодимКостен4500
цева, 1
ко С. В.
м. Київ, вул. Ге- НУБіП України
ФОП
31.07.2019
нерала РодимКостен4500
цева, 3
ко С. В.

Конкурси відбудуться 02 жовтня 2019 року о 15.00 у Регіо
нальн ому відділенні Фонду державного майна України по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 26 вересня 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. Документи, подані на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному
відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «02» жовтня 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 державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 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 чинного сертифіката суб’єкта 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 – Регіон альн е відділення Фонду
по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень, споруда є: нерухоме майно, ознаки подібності
якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нерухоме майно – об’єкт
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель,
які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки зовнішній фасад будівлі
є: зовнішні рекламні носії.
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.
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській та
Житомирській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 08.08.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
стійка з/бетонна СК26 поста контролю № 21 (Сф=4,25 м 2,
Sп=2,1 м 2 ), інвентарний номер 100724/2, реєстровий номер
4584661.323.ПШТДПЮ1451, площею 6,35 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, Старорафалівська сільська рада,
Комплекс будівель і споруд № 2, з метою укладення договору оренди
державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову палату.
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2496 грн;
приміщення актового залу на 1-му поверсі адміністративнопобутового корпусу площею 266,1 м2 за адресою: м. Рівне, вул. О.
Дундича, 3, з метою продовження договору оренди державного
майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлове приміщення площею 9,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С.
Бандери, 39а, з метою продовження договору оренди державного
майна – визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2250 грн;
частина даху площею 1,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня,
38, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина підвального приміщення головного корпусу площею
22,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2
з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ФОП Гаюка О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
нежитлові приміщення (гаражні бокси) площею 186,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 366а з метою продовження договору
оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
нежитлове приміщення – частина коридору площею 16,2 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, з метою
продовження договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ
«Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2350 грн;
нежитлове приміщення площею 23,7 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Радивилів, вул. Почаївська, 25 з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлове приміщення площею 7,9 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Радивилів, вул. Почаївська, 25, з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлове приміщення площею 128,3 м2 за адресою: Рівненська
обл., Сарненський р-н, с. Катеринівка, вул. Ткача, 27 з метою продовження договору оренди державного майна – визнано ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина приміщень будівлі площею 1647,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4, з метою продовження договору
оренди державного майна – визнано ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3400 грн;
частина вестибуля навчального корпусу № 2 площею 7,0 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 35 з метою продовження договору
оренди державного майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина адміністративного будинку площею 14,65 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Млинівська, 23а з метою продовження договору оренди
державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2300 грн;
бетонна площадка площею 70,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30 з метою продовження договору
оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
нежитлове приміщення площею 9,4 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Кавказька, 7 з метою продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 56,3 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Кавказька, 7 з метою продовження договору оренди
державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2250 грн;
адміністративний корпус (частина даху адміністративного корпусу
S=12 м2 )», інвентарний номер 48/6, реєстровий номер 24584661.317.
ПШТДПЮ1514, площею 12,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, територія Рівненської АЕС, 1 з метою продовження договору
оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
підвальне приміщення площею 66,4 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. С. Бандери, 39а з метою продовження договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2400 грн;
будівля їдальні «Б-2» загальною площею 1812,6 м2 за адресою:
33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу шляхом викупу
орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 5400 грн;
будівля виробничого корпусу з адміністративно-побутовими приміщеннями «А-6» загальною площею 11368,4 м2 за адресою: 33023,
м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську
товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 7900 грн;
будівля котельні «К-2» загальною площею 1016,9 м2 за адресою:
33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу шляхом викупу
орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 5400 грн;
комплекс будівель та споруд мазутонасосного господарства
«М-1», «2М-1» загальною площею 337,4 м2 за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу шляхом викупу орендарем,
який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3900 грн;
будівля ГРП «Л-1» загальною площею 54,2 м2 за адресою: 33023,
м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу шляхом викупу орен-
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дарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську
товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2900 грн;
будівля прохідної «П-1» загальною площею 9,2 м2 за адресою:
33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу шляхом викупу
орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2900 грн;
будівля складу рідких матеріалів «Н-1» загальною площею 33,2 м2
за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою продажу
шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, –
визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2900 грн;
будівля пінутворювача з складом «Г-1» загальною площею
148,5 м2 за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою
продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 08.08.2019
1. Назва об’єкта оцінки: частина холу площею 2,0 м 2 першого поверху будівлі учбового корпусу (реєстровий номер
35498822.1.ЯРХСЖП492), що перебуває на балансі Державної освітньої 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. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг
з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
2. Назва 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 перебувають 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. Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання –
2 календарних дні.
3. Назва 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, б.
10. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокі
на І. М., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва 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. Переможець
конкурсу – ПФ Агенство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 3500 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
5. Назва 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, б.14. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з
оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва 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. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.,
вартість послуг з оцінки – 2630 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
7. Назва 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. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки –
2630 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
8. Назва 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. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська,
б. 115. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2630 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 07.08.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 22,2 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Акваресурси». Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 2200,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
четвертого поверху в п’ятиповерховій адміністративній будівлі площею 158,66 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
«Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків,

50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «МІК-АВТО». Дата оцінки: 30.06.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт –
2 календарних дні, вартість послуг – 440,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура навчального корпусу № 4 загальною площею 5,0 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Нізолова А. Л.
Дата оцінки: 31.07.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг 1050,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 24.07.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нагульний став № 2, роздільна дамба 1-2 ставів, повеневий водоскид, донний водовипуск
роздільної дамби, водозабірне спорудження, огорожувальна дамба 2-го ставу, повеневий водоскид 2-го ставу, гребля Білошапки-Б.
Рудка, перепускне спорудження, причал нагульного ставу № 2, донний водовипуск ставу № 2, нагульний став № 1, скидний канал ставу
№ 1, контурна дамба ставу № 1, причал ставу № 1, виросний став
132 га, зимувальний став 6 га, рибоуловлювач ставу № 1, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: с. Білошапки Прилуцького району Чернігівської області (вартість робіт з оцінки – 8900
грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 462,7 м2 будівлі їдальні, в тому числі: нежитлові приміщення площею 275,55 м2 на першому поверсі та нежитлові приміщення площею 187,15 м2 на другому поверсі, що обліковуються на
балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту,
за адресою: м. Чернігів, пров. О. Бакуринського, 18а (вартість робіт
з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина даху площею 21,0 м2 та частина технічного поверху площею 9,8 м2 будівлі учбового корпусу № 4,
що обліковується на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення
площею 16,3 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість робіт
з оцінки – 2060 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення
загальною площею 104,67 м2 другого поверху будівлі гуртожитку,
що обліковується на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний
ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 113 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – частина нежитлового
приміщення площею 3,0 м2 будівлі адміністративно-учбового корпусу, що обліковується на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10 (вартість робіт з оцінки – 2060 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 31.07.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – бетонне покриття
автодрому загальною площею 1224,0 м2, що обліковується на балансі
ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області»,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Василівська, 73 (вартість
робіт з оцінки – 2500 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – приміщення гаража площею
27,6 м2, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена,
вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).
ТОВ «Пеком» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 20,4 м2
на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що обліковується на
балансі Державного підприємства «Чернігівський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою», за адресою: м. Чернігів,
вул. П’ятницька, 11а (вартість робіт з оцінки – 2180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – будівля стрічкової пилорами площею 127,5 м2, що обліковується на балансі Головного управління
Національної поліції в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів,
вул. Громадська, 64 (вартість робіт з оцінки – 5500 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 07.08.2019
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху

Термін Вартість
ПлоСОД –
виконан- виконанАдреса об’єкта оцінки
ща, м2
переможець ня, кален- ня робіт,
дарних днів
грн
420,0 м. Київ, вул. Антоно- ПП «Гарантвича, 180
Експерт»

2

5400

2 Частина нежитлового приміщення –
об’єкт культурної
спадщини

2,0

м. Київ, вул. Інститут- ТОВ «Конська, 9, корпус № 1 салтингова
(літ. «А»)
група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

3500

3 Нежитлове приміщення

13,7

м. Київ, просп. Кос- ТОВ «РЕНОмонавта Комарова, 1, МЕ ГРУП»
корпус № 4

2

3420

4 Нежитлові приміщення

86,0

м. Київ, вул. Празька, ФОП Чеба5, корпус № 1
ков О. І.

2

4000

5 Нежитлове приміщення

19,47 м. Київ, вул. Дружків- ПП «Фірма
ська, 6
«Конкрет»

2

3600

2

3300

6 Частина нежитлового приміщення

5,0

м. Київ, просп. Акаде- ФОП Рябміка Глушкова, 4д
ченко О. М.

№ 38 (1266)

23

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Термін Вартість
ПлоСОД –
виконан- виконанАдреса об’єкта оцінки
ща, м2
переможець ня, кален- ня робіт,
дарних днів
грн

7 Нежитлові приміщення

173,8 м. Київ, вул. Політех- ПП «ДУАНТ»
нічна, 35, корпус № 9

2

3900

8 Споруда

24,0

3200

9 Частина нежитлового приміщення

1,5

10 Нежитлове приміщення

34,3

м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 10

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

2

м. Київ, вул. Л.Толстого, 12в

ПП «ДУАНТ»

2

№
з/п
2960

м. Київ, вул. Дегтярів- ТОВ «Конська, 38 – 44
салтингова
група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

м. Київ, вул. П. Болбочана, 4а

2

3500

3500

11 Нежитлове приміщення

21,0

12 Нежитлове приміщення

342,5 м. Київ, просп. Пере- ПП «Гарантмоги, 50, Склад папе- Експерт»
ру № 2 (літ. И)

2

4500

13 Нежитлове приміщення

20,5

м. Київ, вул. Празька, 5, корпус № 1,
літера «А»

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

2

3200

14 Нежитлові приміщення

39,0

м. Київ, вул. Братська, 12, літ. «А»

ТОВ «РЕНОМЕ ГРУП»

2

3500

15 Нежитлове приміщення

12,1 м. Київ, просп. Кос- ПП «Фірма
монавта Комарова, 1, «Конкрет»
корпус № 16

2

3600

16 Нежитлове приміщення

32,0

ПП «ДУАНТ2

2

2990

155,66 м. Київ, вул. Братис- ПП «ДУАНТ»
лавська, 5-а

2

3650

м. Київ, бульв. Друж- ТОВ «Конби Народів, 28
салтингова
група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

3100

м. Київ, бульв. Друж- ПП «ДУАНТ»
би Народів, 28

2

3000

20 Нежитлове приміщення

274,3 м. Київ, просп. Пові- ПП «ДУАНТ»
трофлотський, 39/1

2

4060

21 Нежитлове приміщення

97,5

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»

2

3000

22 Нежитлові приміщення

704,0 м. Київ, вул. Тургенєвська, 3/9

ТОВ «Консалтингова
група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

4500

23 Нежитлові приміщення

718,0 м. Київ, вул. Тургенєвська, 11

ПП
«ЕкспертАналітик»

3

3250

24 Нежитлове приміщення

18,47 м. Київ, вул. Братис- ПП «ДУАНТ»
лавська, 5а

2

3360

17 Нежитлове приміщення
18 Частина нежитлового приміщення

2,0

19 Частина нежитлового приміщення

5,0

25 Нежитлове приміщення

23,4

м. Київ, вул. Ніжинська, 29а

м. Київ, вул. Ніжинська, 29є

м. Київ, вул. Обсерваторна, 25

ФОП Чебаков О. І.

ФОП Рябченко О. М.

2

2900

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності, що відбувся 14.08.2019
За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця
Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 119
площею 11,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ.
В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва і
архітектури Київського національного університету будівництва
і архітектури, за адресою: 21000, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 53, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності, проведеного 15.08.2019
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 67,2 м2 на третьому
поверсі будівлі виробничих приміщень літ. «А-3», що обліковується
на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 11, м. Хмельницький визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання послуг з
оцінки – 1995,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про підсумки конкурсів від 15.08.2019
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна
Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ФОП Федоренко Алла Анатоліївна на частину вестибуля (V) площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 3 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4 (об’єкт оцінки № 1) та частина
приміщення (VІІІ) площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
№ 6 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4в (об’єкт
оцінки № 2), що перебувають на балансі Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три тисячі)
гривень та 5 календарних днів.
ФОП Читайло Валентина Василівна на частину вестибуля (І) площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 4 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4а (об’єкт оцінки № 1) та частина
коридору (ІІ) площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 5
(літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4б (об’єкт оцінки
№ 2), що перебувають на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки (по кожному
із об’єктів оцінки): передача в оренду. Вартість та строк виконання
робіт (по кожному із об’єктів оцінки): 3000,00 (три тисячі) гривень та
5 календарних днів.

№ 38 (1266)

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 15.08.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
Назва об’єктів

Переможець –
Варсуб’єкт оціночної
тість
діяльності

Строк
виконання робіт
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщення № 278 та приміщення
№ 282 – 287 загальною площею 186, 0 м2 на
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль»

ТОВ «Бюро
інвестиційного
менеджменту
«Капітал»

2700

2 Частина приміщення № 78 загальною площею
ПП «Бізнес225,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала консалтинг»
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП «МА «Бориспіль»;
частина приміщення № 78 загальною площею
150,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП «МА «Бориспіль»;
частина приміщення № 78 загальною площею
150,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП «МА «Бориспіль»;
частина приміщення № 78 загальною площею
30,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП «МА «Бориспіль»;
5 (п’ять) частин приміщення № 78, кожна
площею по 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль»;
2 (дві) частини приміщення № 226, кожна
площею по 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль»;
частина приміщення № 2 площею 2,0 м2 на
1-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль»;
частина приміщення № 297 площею 2,0 м2
на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. № 47578) за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на
балансі ДП «МА «Бориспіль»

14000

3 Приміщення № 252 площею 16,5 м2 на 2-му
поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА
«Бориспіль»

2700

ТОВ «ТРИБЬЮТКОНСАЛТИНГ»

3

4

2600

5 Приміщення № 3.1.32 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею
10,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»

2700

3

5

2

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 15.08.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
Назва об’єктів

Назва об’єктів

Строк
Переможець –
Вар- виконансуб’єкт оціночтість ня робіт
ної діяльності
(день)

6 Приміщення № 45 (нумерація згідно з технічним
ФОП Чебаков 2950
паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі Олексій Івапасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих
нович
легких конструкцій (інв. № 47570) площею 27,25 м2
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
7 Нежитлові приміщення площею 79,6 м2 за адресою: ТОВ
3250
Київська обл., м. Буча, вул. Тарасівська, 12, що пере- «ТРИБЬЮТбувають на балансі ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
КОНСАЛТИНГ»
8 Нежитлові приміщення – будівля токарноТОВ «Агенція
5555
револьверної ділянки (ОРСК) площею 1419,3 м2 за
консалтингових
адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, послуг»
вул. Солонці, 30, що перебувають на балансі ДП «Виробниче об’єднання Київприлад»
9 Майданчик № 3 (інв. № 37206467) загальною площею ТОВ «Центр не- 2800
21,6 м2 за адресою: Київська область, м. Переяслав- залежної оцінки
Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що пере- власності ЕВЕбуває на балансі Державного підприємства «Вироб- РЕСТ»
ниче об’єднання «Київприлад»
10 Нежитлове приміщення № 41 площею 16,0 м2 та
ТОВ «Європей- 2700
частина приміщення № 40 площею 2,5 м2 на 1-му
ський центр
поверсі пасажирського термінала «D», реєстровий
консалтингу та
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, за
оцінки»
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
11 Нежитлове приміщення № 34 на 1-му поверсі бізнес- ФОП Чебаков 2700
центру вантажного термінала (інв. № 47565) загаль- Олексій Іваною площею 17,3 м2 за адресою: Київська обл.,
нович
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
12 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі па- ФОП Чебаков 2700
сажирського термінала «D» загальною площею 8,0 м2 Олексій Іваза адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод- нович
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
13 Приміщення № 345 на 2-му поверсі пасажирського
ТОВ «Європей- 2650
термінала «D» площею 21,8 м2, реєстровий номер
ський центр
за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, за адресою: консалтингу та
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт оцінки»
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

№
з/п

4 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі термінала ТОВ «ІВ ГРУП»
«В», територія залу офіційних делегацій, загальною площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

№
з/п

№
з/п

2

3

5

3

5

2

2

5

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 15.08.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди.

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

ПП «ГАРАНТЕКСПЕРТ»

Продовження таблиці

Строк
Переможець –
Вар- виконансуб’єкт оціночтість ня робіт
ної діяльності
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Будівля ЗМ корпус 37 (інв. № с-16639) загальною
ТОВ «ЛЮКС – 4990
площею 1084,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чор- ЕКСПЕРТ»
нобиль, вул. Богдана Хмельницького, 1, що перебуває на балансі ДП «Центр організаційно-технічного
та інформаційного забезпечення управління зоною
відчуження»

2

2 Бетоновані майданчики № 1 та № 2 площею
ТОВ «ДОКУ5955
2665,0 м2 та 1826,0 м2, які є складовою частиною
МЕНТИ – Укра«Водозабірної споруди № 3, інв. № 8119»; бетоїна»
нований майданчик № 3 площею 1136,0 м2, яка є
складовою частиною «Водозабірної споруди № 2,
інв. № 8162»; бетоновані майданчики № 4, 5, 6, 7
площею 370,0 м2, 330,0 м2, 152,0 м2 та 1244,0 м2, які
є складовою частиною «Водозабірної споруди № 1,
інв. № 8021» за адресою: Київська обл., м. Прип’ять,
проммайданчик ЧАЕС, що обліковується на балансі
ДСП «Чорнобильська АЕС»

5

3 Двоповерхове приміщення колишньої їдальні загальною площею 586,2 м2 за адресою: Київська
обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна 63,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат
«Пуща – Водиця»

ТОВ «ІВ ГРУП»

3700

5

4 Нежитлове приміщення (магазин) площею 50,4 м2
за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н,
с. Стадниця, вул. Заводська, 12, що перебуває
на балансі Державного підприємства спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

ТОВ «Бюро
3550
інвестиційного
менеджменту
«Капітал»

3

5 Частина приміщення Обухівської районної СЕС
загальною площею 16,9 м2 на 1-му поверсі будівлі
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н,
м. Українка, вул. Будівельників, 9, що перебуває
на балансі Державної установи «Центр громадського
здоров’я МОЗ України»

ТОВ «Аналі
3200
тично-консал
тинговий центр
«Епрайзер»

3

Назва об’єктів

Переможець –
Варсуб’єкт оціночтість
ної діяльності

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Приміщення № 24 в збірно-щитовому будинку
ПП «ГАРАНТ2700
(адміністративна будівля ІТК)(інв. № 47498) загаль- ЕКСПЕРТ»
2
ною площею 24,5 м за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що
перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2 Приміщення № 66-67 загальною площею 191,0 м2 ТОВ «Центр
2700
на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала незалежної
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
оцінки влас№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ності ЕВЕАеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
РЕСТ»
«Бориспіль»
3 Частина приміщення № 1 загальною площею
ТОВ
18000
10,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського тер- «Консалтінгмінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій центр»
(інв. № 47570);
частина приміщення № 1 загальною площею
10,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570);
приміщення № 183 загальною площею 6,9 м2 на
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій(інв. № 47570);
приміщення № 146 загальною площею 14,0 м2 на
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій(інв. № 47570);
частина приміщення № 68 загальною площею
13,6 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570);
частина приміщення № 1 та частина приміщення
№ 68 загальною площею 6,4 м2 на 1-му поверсі
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 16-29, № 35, загальною площею
249,6 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського
термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570);
2 (дві) частини приміщення № 1, кожна площею по
2,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570);
частина приміщення № 1 загальною площею
3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570);
приміщення № 149, № 176-185, частина приміщення № 175 та частина приміщення № 190 загальною площею 317,9 м2 на 2-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих
легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 47 площею 30,9 м2 на 2-му поверсі
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 48 загальною площею 30,4 м2 на
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570);
частина приміщення № 124 загальною площею
4,0 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570);
частина приміщення № 1 та частина приміщення
№ 11 загальною площею 34,0 м2 на 2-му поверсі
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 38 загальною площею 24,7 м2 на
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570);
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приміщення № 55 та частина приміщення № 124
загальною площею 95,5 м2 на 2-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих
легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 118, 119, № 128 – 134, № 136 –
138, № 160 – 162, № 170 загальною площею
333,0 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирського
термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570);
приміщення № 95 загальною площею 6,4 м2 на
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль»

Переможець –
Варсуб’єкт оціночтість
ної діяльності
—"—

—"—

Строк
виконання робіт
(день)
—"—

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 14.08.2019
1. Частина нежитлового приміщення загального користування (побутова кімната № XIV) площею 1,5 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7. Львівська обл., Жовківський
р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ПП «Леда» (заявлений оцінювач: Мельник
Микола Євгенович). Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт –
1200 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 1).
2. Частина вбудованого нежитлового приміщення, позначеного
на поверховому плані № VIII (побутова кімната) заг. площею 1,5 м2,
розміщеного на першому поверсі будівлі гуртожитку № 6. Львівська
обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 8. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» (заявлений оцінювач: Білозор Ігор Миронович).
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності – № 2).
3. Частина вбудованого нежитлового приміщення загального користування (побутова кімната № 30) площею 1,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 10. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець – ПП «ЕкспертМаш» (заявлений оцінювач: Матюшин Олег Михайлович). Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1400 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 3).
4. Частина вбудованого нежитлового приміщення, позначеного на
поверховому плані № 22 (побутова кімната), заг. площею 1,5 м2, розміщеного на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3. Львівська обл.,
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 16. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ТзОВ «Гал-Світ» (заявлений
оцінювач: Багрій Світлана Миколаївна). Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1900 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 4).
5. Частина нежитлового приміщення № 3 заг. площею 2,0 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець – ПП «ЕкспертЦентр» (заявлений оцінювач: Єлізаров Ігор Іванович). Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1100 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 5).
6. Нежитлове приміщення заг. площею 4,0 м2 на першому поверсі
будівлі під літерою «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець –
ФОП Войтенко Н. Б. (заявлений оцінювач: Войтенко Наталія Богданівна). Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1698 грн.
(Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності – № 6).
7. Нежитлове приміщення заг. площею 4,0 м2 на першому поверсі
у будівлі під літерою «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ФОП Смокорівська Р. П. (заявлений оцінювач: Смокорівська
Руслана Петрівна). Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1090 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного
відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 7).
8. Частини нежитлового приміщення площею 7,8 м2 , що перебуває на другому поверсі будівлі навчального корпусу № 5. м. Львів,
вул. С. Бандери, 28а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – ПП «ЕкспертМаш» (заявлений оцінювач: Матюшин Олег
Михайлович). Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1600
грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 8).
9. Частина нежитлового приміщення заг. площею 17,7 м2 на першому спального корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана
Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ПП «ЕкспертМаш» (заявлений оцінювач: Матюшин Олег
Михайлович). Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1800
грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 9).
10. Вбудоване нежитлове приміщення (№3 за планом) на першому поверсі шестиповерхового спального корпусу (літ. «Б-6») заг.
площею 20,7 м2. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 6.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ПП
«ЕкспертМаш» (заявлений оцінювач: Матюшин Олег Михайлович).
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1800 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності – № 10).
11. Частина даху дев’ятиповерхової будівлі площею 37,0 м2.
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ФОП Крилошанський Ю. Є. (заявлений
оцінювач: Крилошанський Юрій Євгенович). Термін виконання робіт –
4 к/д. Вартість робіт – 2140 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 11).
12. Нежитлові приміщення № 11 та № XXXI заг. площею 45,4 м2 на
першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В.Великого, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – ПП
«Левковичі» (заявлений оцінювач: Левкович Ігор Володимирович).
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1100 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності – № 12).
13. Частина даху будівлі навчального корпусу № 1 заг. площею
100,0 м2. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ФОП Горбачов В. А. (заявлений
оцінювач: Горбачов Володимир Андрійович). Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2050 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 13).
14. Гаражні приміщення № 8, № 9, № 10 заг. площею 116,0 м2.
Львівська обл., м. Буськ, вул. Грушевського, 19. Мета оцінки – укла-
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дення договору оренди. Переможець – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт» (заявлений оцінювач: Романчук Ольга Богданівна).
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1134 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності – № 14).
15. Нежитлові вбудовані приміщення заг. площею 209,29 м2 в
паркетному відділенні. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія» (заявлений оцінювач: Лоза Володимир
Васильович). Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1090
грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 15).
16. Гідротехнічні споруди, саме: г/т спор. № 1 с. Лище, г/т спор.
№ 2 с. Лище, г/т спор. № 3 с. Лище, г/т спор. № 4 с. Лище, г/т спор.
№ 5 с. Лище, г/т спор. № 7 с. Сьомаки. Волинська обл., Луцький р-н,
с. Лище та с. Сьомаки. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід» (заявлений оцінювач:
Гребінь Мар’ян Володимирович). Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2845 грн. (Підсумкова таблиця визначення переможця
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – № 16).
Секретар комісії Дурицький В. В. доповів про те, що відповідно
до інформаційного повідомлення про оголошений конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в газеті «Відомості приватизації» від 31.07.2019 № 31 (1259) для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди:
частини приміщення трансформаторних підстанцій з електрообладнанням, а саме: частина приміщення ТП-21 площею 40,36 м2 ;
частина приміщення РП-44 площею 10,69 м2 ; силовий трансформатор в приміщенні ТП-21 ТМ-630/6 (не робочий, в холодному резерві),
1978 р. в. (1 шт.); масляні вимикачі ВМ в РП-44 (не робочі), 1977 р. в.
(3 шт.); вимикач навантаження ВН (ТП-21), 1977 р. в. (1 шт.); кабельна
лінія АСБ3*50 мм2, введені в експлуатацію 1979 р. (50 м); кабельна
лінія 2*АСБ3*240 мм2 (пошкоджені, не робочі), введені в експлуатацію
1979 р. (3200 м); ввідні комірки в РП-44, 1978 р. в. (3 шт.) за адресою:
м. Львів, вул. Патона, 1, на участь у конкурсі подано лише одну заяву
від претендента ПП «ЕкспертМаш»;
вбудовані нежитлові приміщення будівлі Автолабораторії (літ. Ж)
загальною площею 384,3 м2, за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10,
на участь у конкурсі подано лише одну заяву від претендента ПП
«ЕкспертЦентр»;
група інвентарних об’єктів – гідротехнічні споруди, а саме: став
№ 1, Ківерцівський р-н, смт Цумань; став № 2н, Ківерцівський р-н,
смт Цумань; став № 2в, Ківерцівський р-н, смт Цумань; став № 3, Ківерцівський р-н, смт Цумань; зимувальні стави Цумань, смт Цумань;
стави дільниці Олика, Ківерцівський р-н, смт Олика; став Лісовий,
Ківерцівський р-н, с. Берестяне; ст. Богуславка, Ківерцівський р-н,
смт Цумань; ст. Зимувальні № 2, Ківерцівський р-н, смт Цумань; ст.
Путилівський; ст. Гайковий, Ківерцівський р-н, смт Цумань; виросні
стави Олика, Ківерцівський р-н, смт Олика за адресою: Волинська
обл., Ківецівський р-н, смт Цумань, с. Берестяне, смт Олика, с. Башлики (Дубищенська сільська рада), с. Залісоче та с.Горянівка (Дідичівська сільська рада) на участь у конкурсі подано лише одну заяву
від претендента ТзОВ «ІГ «Захід»;
частина службового приміщення площею 21,2 м2 за адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5, на
участь у конкурсі не надійшло жодної заяви від претендентів;
частина приміщення котельні з навісом площею 135,10 м2 за
адресою: Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська, 11, на участь
у конкурсі не надійшло жодної заяви від претендентів,
тому відповідно до п. 8 розділу III Положення, конкурс по цих
об’єктах вважається таким, що не відбувся. Голова комісії прийняв
рішення про повторне проведення конкурсу по вищезазначених
об’єктах.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській
та Сумській областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 15.08.2019
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна
фірма «Апекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
Сумська область, м. Ромни, вул. Маяковського, 64, що обліковується
на балансі Міжрегіонального центру реагування Державної служби
України з надзвичайних ситуацій. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень загальною площею 168,2 м2 за адресою:
вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми, що обліковується на балансі Державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр
професійно-технічної освіти». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4400,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковується на балансі
Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалт-С» на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень загальною площею 21,3 м2 за адресою:
Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 13, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Сумській області. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2480,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
вбудованого нежитлового приміщення площею 16,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2480,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночна фірма ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового прибудованого приміщення загальною площею
29,3 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковується на
балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2530,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Сумська
обл., Глухівський р-н, автотраса м-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, 243-й
км, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3960,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Приму О. Ю. на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Петропавлівська, 108, що обліковується на балансі
Сумського будівельного коледжу. Мета оцінки – подовження дії до-
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говору оренди. Вартість виконаних робіт – 4500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Міняйло О. І. на проведення оцінки
державного майна:
нежитлового приміщення площею 8,5 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної
державної адміністрації. Мета оцінки – подовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3500,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Даниленко О. І. на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 16,45 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 36, що обліковується на
балансі Глухівського агротехнічного інституту ім. С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 33,2 м2 будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення – «Будинок П. Лютого» за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34, що обліковується
на балансі Національного заповідника «Глухів». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3412,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень, площею 256,4 м2 в будівлі – пам’ятки
історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового значення» за адресою: Сумська область,
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, що обліковується на балансі
Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3940,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення, площею 9,0 м 2 в будівлі
пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок повітового земства» за адресою: Сумська
область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, що обліковується на
балансі Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3410,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 14.08.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Найменування балан
соутримувача 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. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 890,00 грн.
1.2. 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. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1180,00 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 10.09.2019 № 12/01-120-РП прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
державної власності – об’єктів нерухомого майна в нежитловій
будівлі літ. Г-2, а саме: вбудоване приміщення гаража № 3 площею 39,0 м2; вбудоване приміщення гаража № 5 площею 40,8 м2;
нежитлові приміщення (2-й поверх) загальною площею 208, м2;
огорожа, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Воск
ресенська, 15А та перебуває на балансі ДП «Укркольорпром»
(код за ЄДРПОУ 20242691).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 10.09.2019 № 12/01-121-РП прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної
власності – об’єктів нерухомого майна, а саме: літ. А-2, а-1 –
адміністративна будівля, загальною площею 178,3 м2; літ. Б-2 –
частина адміністративної будівлі: приміщення першого поверху,
позиції 19-23, загальною площею 11,0 м2, приміщення другого
поверху, позиції 1-4, загальною площею 86,0 м2, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34А та перебуває
на балансі ДП «Укркольорпром» (код за ЄДРПОУ 20242691).

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 16.09.2019
№ 610 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 23.01.2019
№ 26 «Про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації об’єкта незавершеного будівництва» об’єкта державної власності малої приватизації: об’єкта незавершеного будівництва – спортивний комплекс, що розташований за адресою:
Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Центральна,
15а, балансоутримувач ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» (ліквідовано), шляхом продажу на аукціоні з умовами.
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