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Офіційне видання фОнду державнОгО майна україни

засновано у вересні 1993 року № 4 (1232), 23 січня 2019 року

до уваги читачів

Фонд державного майна 
Украї ни повідомляє
З метою впровадження 
пріоритетних реформ на  
2019 рік, Фондом державного 
майна України (далі – Фонд) 
прийнято рішення про створення 
Регіонального відділення Фонду 
державного майна України  
по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях, 
розташованого у м. Дніпро, шляхом 
злиття регіональних відділень 
Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій, Кіровоградській 
областях, а також створення 
Регіонального відділення Фонду 
державного майна України  
по Полтавській та Сумській 
областях, розташованого у 
м. Полтава, шляхом злиття 
регіональних відділень Фонду по 
Полтавській та Сумській областях.
Регіональні відділення Фонду, які 
реорганізовуються, продовжують 
здійснювати повноваження та 
функції, покладені на зазначені 
органи, до видання наказу Фонду 
про можливість забезпечення 
новоутвореними регіональними 
відділеннями здійснення 
повноважень та виконання 
функцій.

Фонд державного  
майна України – 

національний оПеРатоР 
інвеСтиційних ПРоцеСів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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Передплатний 
індекс

22437
Свідоцтво про державну реєстрацію  

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

У номеРі
мала приватизація

1 результати продажу об’єктів 
малої приватизації

2, 
24

продаж об’єктів малої 
приватизації

оренда
9 оголошення про намір  

передати державне  
майно в оренду 

оголошення 
про проведення  
конкурсів на право  
оренди майна

12 Інформація регіональних 
відділень Фонду

15 Інформація про оренду 
військового майна

конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

16 оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

21 підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

16, 
23

прийнято рішення 
про приватизацію



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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля бурякопункту площею 158,9 м2, що не увійшла до ста-
тутного капіталу ВАТ «Удицький цукровий завод» та знаходиться за адресою: 23853, 
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 1, приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій фізичною особою – Кузьомським Миколою Івановичем 
за 2622,82 грн (дві тисячі шістсот двадцять дві грн 82 коп.), у т. ч. ПДВ – 437,14 грн 
(чотириста тридцять сім грн 14 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні з умовами

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Зибіним Владиславом 
Ігоровичем договір купівлі-продажу будівлі кафе «Уют» літ. А, загальною площею 
329,2 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова, 23/1. Ціна продажу об’єкта – 1 116 600,00 гривень (один мільйон сто 
шістнадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 186 100,00 гривень (сто 
вісімдесят шість тисяч сто гривень 00 коп.).

інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні з умовами

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ХІМІЯ-СПЕЦТЕХНІКА» 
договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу – цех ректифікації колиш-
нього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калі-
ніна, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Ціна продажу 
об’єкта – 8 713 519,20 гривень (вісім мільйонів сімсот тринадцять тисяч п’ятсот 
дев’ятнадцять гривень 20 коп.), у т. ч. ПДВ – 1 452 253,20 гривень (один мільйон 
чотириста п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят три гривні 20 коп.).

інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні з умовами

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ТРАВЕРС-КР» до-
говір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ПО ЯКОСТІ ЗАЛІЗНИХ РУД», що розташований за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Староярмаркова, 35. Ціна 
продажу об’єкта – 1 502 400,00 гривень (один мільйон п’ятсот дві тисячі чотириста 
гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 250 400,00 гривень (двісті п’ятдесят тисяч чотири-
ста гривень 00 коп.).

інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні з умовами

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Лісєєвим Володимиром 
Олександровичем договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу дер-
жавного підприємства «Шовкорадгосп «Щорський», що знаходиться за адресою: 
Дніпропетровська обл. Криничанський район, смт Божедарівка, вул. Матросова, 1. 
Ціна продажу об’єкта – 423 240,00 гривень (чотириста двадцять три тисячі двісті 
сорок гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 70 540,00 гривень (сімдесят тисяч п’ятсот со-
рок гривень 00 коп.).

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 108-квартирний 
житловий будинок за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Но-
вогеоргіївська, 48, що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор» (код 
ЄДРПОУ 13752995), приватизовано на електронному аукціоні юридичною особою – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод пиломатеріалів» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39042713). Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 120 000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень), у т. ч. ПДВ – 20 000,00 грн 
(двадцять тисяч гривень).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля, сховище 
для техніки площею 806,6 м2 за адресою: Львівська обл., м. Старий Самбір, 
вул. Дністрова,69. Балансоутримувач – Старосамбірська районна державна адміні-
страція. Приватизовано фізичною особою – Гейником Віктором Олександровичем 
за ціною 45120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 7520,00 грн.

інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
№ 1, 52 загальною площею 63,4 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Львівська 
обл., м. Миколаїв, бульвар Проектний, 1, що перебуває на балансі Миколаївської 
районної державної адміністрації Львівської області. Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – фізична особа Струцька Леся Миколаївна, ціна продажу – 376 233,76 
грн, у т. ч. ПДВ – 62 705,63 грн.

інФормаЦія  
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 100,0 % 
статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Новороздільське гірничо-
хімічне підприємство «Сірка» (код за ЄДРПОУ 32940082, місцезнаходження: вул. 
Гірнича, 2, м. Новий Розділ, Львівська область, 81652). Покупець – ТОВ «РОЗДІЛЬ-
СЬКА ЦЕГЛА» (код ЄДРПОУ 41511369). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 
15 148 825,10 грн (п’ятнадцять мільйонів сто сорок вісім тисяч вісімсот двадцять 
п’ять гривень 10 копійок) без ПДВ.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адмінбудинок загальною площею 
744,4 м2, що знаходиться за адресою: 46002, м. Тернопіль, вул. Глибока, 19, прива-
тизовано шляхом продажу на аукціоні без умов Приватним підприємством «ТЕРНО-
БУД» (код ЄДРПОУ 30750231) за ціною 3 720 000,00 (три мільйони сімсот двадцять 
тисяч) грн, у т. ч. ПДВ – 620 000,00 (шістсот двадцять тисяч) грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальня за адре-
сою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72 приватизовано шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Чашкою Е. О. за ціною 3781,80 грн 
(три тисячі сімсот вісімдесят одна гривня 80 коп.), у т. ч. ПДВ – 630,30 грн (шістсот 
тридцять гривень 30 коп.).

інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації окреме майно – нежитлова будівля площею 872,4 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Вузенький, 3-а приватизовано 
шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, фізичною 
особою – Шихкерімовим Керімом Нурулла за ціною 96000,00 грн (дев’яносто шість 
тисяч гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 16000,00 грн (шістнадцять тисяч гривень 00 
коп.).

інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – клуб з майном 
(7 одиниць) за адресою: 61052, м. Харків, вул. Конторська, буд. 75/77 приватизо-
вано шляхом викупу юридичною особою – Приватним акціонерним товариством 
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА» (код за ЄДРПОУ 00240253) 
за ціною 1 437 960,00 грн (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч дев’ятсот 
шістдесят гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 239 660,00 грн (двісті тридцять дев’ять ти-
сяч шістсот шістдесят гривень 00 коп.).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ та м. СЕВАСТОПОЛЬ

інФормаЦія 
про результати продажу на аукціоні за методом покрокового  
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  
об’єкта малої приватизації державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 21 грудня 2018 року 
№ 683 затверджено протокол про результати електронного аукціону від 07.12.2018  
№ UA-PS-2018-11-07-000036-1 з продажу об’єкта малої приватизації – пакета акцій 
у розмірі 28,0258 %, що належить державі у статутному капіталі приватного акці-
онерного товариства «Виробництво «Технік» (код ЄДРПОУ 30704866). Покупець: 
фізична особа – Горловський Захар Іосьєвич.

інФормаЦія 
про результати продажу на аукціоні за методом покрокового  
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій  
об’єкта малої приватизації державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській об-
ласті, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 08.01.2019 № 4 затверджено 
протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2018-11-28-000019-1 з 
продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 35-
квартирний житловий будинок за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Ай-
вазовського (П. Морозова), 1-б. Покупець – ТОВ «Молодіжний житловий комплекс 
м. Херсон» (код ЄДРПОУ 37840305). Ціна, за якою придбано об’єкт малої прива-
тизації 433 458,00 грн, у т. ч. ПДВ – 72 243,00 грн.
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва 
«Прирельсова база», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 2а та обліко-
вується на балансі державного підприємства спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» (код ЄДРПОУ 37199618), 
приватизовано шляхом викупу Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «АГРО-ЕКО ХХІ ПЛЮС», яке єдине подало заяву на участь 
в електронному аукціоні з умовами (протокол № UA-PS-2018-10-10-
000007-3). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 625257,67 грн (шістсот 
двадцять п’ять тисяч двісті п’ятдесят сім грн 67 коп.), у т. ч. ПДВ – 
104209,61 грн.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Регіональним відділенням Фонду по Чернігівській області при-
ватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкт ма-
лої приватизації – будівлю майстерні загальною площею 252,3 м2 з 
майданчиком асфальтобетонним за адресою: Чернігівська область, 
м. Ніжин, вул. Шевченка, 174. Покупцем став ФОП Ременюк О. О., 
ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, становить 480 006 грн, 
у т. ч. ПДВ – 80 001 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна України 
по вінницькій області про проведення повторного продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – 
нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 87,5 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ваТ «Удицький 
цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h нежитлова будівля для продуктів загальною 
площею 87,5 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Удицький цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 23853, Вінницька обл., Теплицький 

р-н, с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля для продуктів загальною 

площею 87,5 м2, 1937 року побудови, не експлуатується та не вико-
ристовується за призначенням. Право державної власності зареє-
стровано 22.12.2008 реєстраційний номер 25891426.

Відомості про земельну, ділянку на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка загальною площею 118,6226 га. 
Кадастровий номер 0523787600:01:000:0001. Категорія земель – 
землі промисловості транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. Цільове призначення 11.03 – для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд будівельних організацій та підприємств. Інформація про особу, 
якій належить земельна ділянка на праві власності або на праві ко-
ристування, та інформація про наявність обтяжень на дану земельну 
ділянку – відсутні.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні 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 нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 
87,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець нежитлової будівлі для продуктів загальною площею 
87,5 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 213,00,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 106,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3 106,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 621,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 310,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 310,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцін-
ки об’єкта приватизації в сумі 3 000,00 грн у місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач:
Адреса:
Рахунок:
Банк одержувача:
Адреса:
МФО
Код ЄДРПОУ:
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver:
Address:
Account:
Bank of receiver:
Address:
MFO
SWIFT:
Code YeDRPOU:
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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: Вінницька обл., Теплицький р-н, 
с. Удич, вул. 1 Травня, 2а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу при-
ватизації державного майна РВ Фонду по Вінницькій області Євсеєнко 
Тетяна Борисівна тел. (0432) 67-27-46.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua.

Телефони для довідок: тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 
11.01.2019 № 23.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000231-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами –62,13 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни –31,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій –31,07 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду по вінницькій області 
про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта 
державної власності малої приватизації – не завершеної 
будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації: h  не завершена будівництвом 
садиба № 11 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський 

р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, 

містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, 
м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробни-
чого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітекту-
ри Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
тел. (0432) 56-26-11.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавер-
шеного будівництва входить: житловий будинок площею літ. «А» 
110,7 м2, готовністю 57 %; веранда площею літ. «а» 19,7 м2, готов-
ністю 30 %; господарська будівля літ. «Б» площею 82,9 м2, готов-
ністю 40 %; погріб літ. «Б/під» площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. 
Рік будівництва – 1992. Право державної власності зареєстро-
вано 27.11.2918, номер запису 29120968, реєстраційний номер 
1704620104320.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна орієнтовною площею 0,2500 га окремо не виді-
лена, розташована за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, 
с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66. Цільове призна-
чення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: 
землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій 
земельна ділянка належить на праві власності або користування: від-
сутня. Обмеження та обтяження у використанні земельної ділянки: 
не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15.02.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі 
№ 14 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведен-
ня електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабіне ту Міністрів України від 10.05.2018 № 432.

Покупець не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі 
№ 14 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн;

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-
рі 20 %.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу: завершити будівництво об’єкта протягом 5 років 

з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач:
Адреса:
Рахунок:
Банк одержувача:
Адреса:
МФО
Код ЄДРПОУ:
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver:
Address:
Account:
Bank of receiver:
Address:
MFO
SWIFT:
Code YeDRPOU:
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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: 22856, Вінницька обл., Немирівський 
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобу-
дування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 
56 26 11.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua. Телефони 
для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області від 11.01.2019 
№ 22.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000078-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду по вінницькій області 
про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта 
державної власності малої приватизації – не завершеної 
будівництвом садиби № 12 в кварталі № 14

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації: h  не завершена будівництвом 
садиба № 12 в кварталі № 14.
Місцезнаходження об’єкта: 22856, Вінницька обл., Немирівський 

р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 64.
Найменування балансоутримувача: Департамент будівництва, 

містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 21050, 
м. Вінниця, вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробни-
чого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітекту-
ри Вінницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
тел. (0432) 56-26 -11.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавер-
шеного будівництва входить: житловий будинок площею літ. «А» 
110,7 м2, готовністю 57 %; веранда площею літ. «а» 19,8 м2, готов-
ністю 30 %; господарська будівля літ. «Б» площею 82,4 м2, готов-
ністю 40 %; погріб літ. «Б/під» площею 21,6 м2, готовністю 98,8 %. 
Рік будівництва – 1992. Право державної власності зареєстровано 
27.11.2918, номер запису 29126049, реєстраційний номер об’єкта 
1704891205230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна орієнтовною площею 0,2500 га окремо не виді-
лена, розташована за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, 
с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66. Цільове призна-
чення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: 
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землі житлової та громадської забудови. Інформація про особу, якій 
земельна ділянка належить на праві власності або користування від-
сутня. Обмеження та обтяження у використанні земельної ділянки 
не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15.02.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі 
№ 14 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію 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.

Покупець не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі 
№ 14 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова повторного продажу: завершити будівництво об’єкта 

протягом 5 років з дати нотаріального посвідчення договору купівлі 
продажу.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня 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 перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач:
Адреса:
Рахунок:
Банк одержувача:
Адреса:
МФО
Код ЄДРПОУ:
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver:
Address:
Account:
Bank of receiver:
Address:
MFO
SWIFT:
Code YeDRPOU:
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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: 22856, Вінницька обл., Немирівський 
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул.Мельника,64.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
начальник виробничого відділу Департаменту будівництва, містобу-
дування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 
56 26 11.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua. Телефони 
для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Вінницькій області від 11.01.2019 
№ 21.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000067-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна України 
по житомирській області про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації незавершеного будівництва банно-прального 
комбінату

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Н h азва об’єкта приватизації: незавершене будівництво 
банно-прального комбінату.
Місцезнаходження об’єкта: 13420, Житомирська обл., Андрушів-

ський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: банно-пральний комбінат розташований 

в серединній частині населеного пункту та складається із: банно-
праль ного комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля 
з підвалом загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобе-
тонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мере-
жі – відсутні, рівень будівельної готовності – 66%; будівлі (літ. 
Б-1) – одно поверхова цегляна будівля загальною площе 47,8 м2, 
фундамент – стрічковий бутобетонний, перекриття – залізобетонні 
плити, інженерні мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 
66%; пожежних резервуарів – наявні лише залишки залізобетон-
них конструкцій.

Об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний комбінат за-
реєстровано за Регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Житомирській області. Державна реєстрація права влас-
ності на нерухоме майно: реєстраційний номер об’єкта нерухомо 
майна 1049203518203, дата реєстрації 03.10.2016.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, 
кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, 
цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови. Земельна ділянка під об’єктом 
незавершеного будівництва зареєстрована за Регіональним від-
діленням Фонду державного майна України по Житомирській об-
ласті. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку: 
реєстраційний номер об’єкта нерухомо майна 1049185218203, дата 
реєстрації 03.10.2016.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 25 лютого 2019 року. Час 

проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні 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 незавершеного будівництва банно-прального ком-
бінату здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець незавершеного будівництва банно-прального комбіна-
ту має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 109479,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 54739,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 54739,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10947,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5473,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5473,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту 

підписання акта передачі з можливою зміною його первісного при-
значення.

2. Відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного 
оцінювача, який залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації, в розмірі 9490,00 грн у місячний термін з дати укладен-
ня договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення перемоцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 відді-
лення Фонду державного майна України по Житомирській області 
за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кім. 
404. Телефон для довідок (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, 
веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк 
Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Житомирській області від 
14.01.2019 № 27.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000009-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) календарних днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1094,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 547,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 547,40 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИїВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна 
України по київській області про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – гаража (літ. а); 
оглядової ями (під літ. а) загальною площею 62,5 м2 
за адресою: київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, 
вул. михайлівська, 1а, що перебуває на балансі Управління 
фінансів Бородянської районної державної адміністрації (код 
єдрпоУ 05408384)

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування об’єкта: h  окреме майно –  
гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А)  
загальною площею 62,5 м2.
Місцезнаходження об’єкту: Київська обл., Бородянський р-н, 

смт Бородянка, вул. Михайлівська, 1А.
Інформація про балансоутримувача: Управління фінансів Бородян-

ської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 05408384).
Дані про земельну ділянку:
земельна ділянка площею 0,0462 га (кадастровий номер 

3221055100:01:005:0025) перебуває у приватній власності фізич-
ної особи;

земельна ділянка площею 0,058 га (кадастровий номер 
3221055100:01:005:0103) перебуває у приватній власності фізич-
ної особи;

земельна ділянка площею 0,0459 га (кадастровий номер 
3221055100:01:005:0094) перебуває у користуванні фізичної особи 
згідно із договором оренди № 226/17 від 05.10.2017 (строк дії до-
говору оренди 49 років).

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із за-
значенням за кожним договором найменування орендаря, орендо-
ваної площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору 
оренди: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.02.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні 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 малої приватизації здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна» згідно із Порядком проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 7 932,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 966,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3 966,00 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 793,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 396,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 396,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня 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 перераху-
вання 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, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за міс-
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цезнаходженням: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, 
вул. Михайлівська, 1А.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській області.

Адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 50.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.

html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Київській області від 08.01.2019 
№ 03.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000077-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 79,32 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 39,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 39,66 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду по львівській області 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації державної власності – пакета акцій розміром 
6,3672 % статутного капіталу праТ «Стебницьке  
гірничо-хімічне підприємство «полімінерал»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Повне найменування товариства: h  приватне акціонерне 
товариство «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 
«Полімінерал» (далі – ПрАТ «СГХП «Полімінерал»).
Місцезнаходження товариства: 82172, Львівська область, м. Дро-

гобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05762281.
Розмір статутного капіталу товариства: 59647000,00 гривень.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 15191360 штук, 

що становить 6,3672% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 – 

108 осіб.
Вид діяльності за КВЕД: 08.91. Добування мінеральної сирови-

ни для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 
(основний).

Стебницьке родовище калійних солей відроблялось двома шах-
тними полями. Рудник № 1 відробляв центральну ділянку, рудник 
№ 2 – північно-західну ділянку. З 1988 року збагачувальна фабрика 
підприємства та рудник № 2 припинили роботу з видобутку та пе-
реробки руди, а в 2003 році припинено виробництво каїніту на руд-
нику №1. Видобуток руди на рудниках призвів до утворення понад 
30 млн м3 пустот. На цей час рудник № 1 перебуває у стані «сухої 
консервації» (проводяться окремі ремонтні роботи і відкачування 
води з рудника № 1), а рудник № 2 – у стані «мокрої консервації» 
(закачуються води з хвостосховища) відповідно до Комплексного 
проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель 
Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства «Полімі-
нерал», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2004 р. № 166-р (зі змінами).

Виробнича діяльність з випуску основних видів продукції на під-
приємстві зупинена.

Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.

Основні показники господарської діяльності  
ПрАТ «СГХП «Полімінерал» за останні три роки  

та останній звітний період

Показник одиниця 
виміру 2015 рік 2016 рік 2017 рік 9 місяців 

2018 року

Обсяг реалізації продукції (робіт, 
послуг)

тис. грн 0 0 0 0

Первісна вартість основних фондів тис. грн 147105 147118 145752 145890

Залишкова вартість основних фондів тис. грн 34016 30732 27053 24708

Знос основних фондів % 76,9 79,1 81,4 83,1

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн -46496 -64958 -78123 -92839

Величина чистого прибутку (збитку) тис. грн -16907 -18462 -11246 -14716

Рентабельність % 0 0 0 0

Вартість активів тис. грн 369304 373000 374952 363151

Вартість власного капіталу тис. грн 35855 17393 4228 -10488

Дебіторська заборгованість тис. грн 223739 222830 225809 214008

Кредиторська заборгованість тис. грн 333199 355317 370434 373349

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земель-
ні ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними:

До складу майнових активів, що є власністю ПрАТ «СГХП «Полі-
мінерал», входять:

за місцезнаходженням Львівська область, м. Стебник, вул. Дрого-
бицька,127:

Будівлі: адміністративно- та виробничо-побутові: АПК №  1 1-поверх. 
заг. пл. 2319,7 м2, РМЦ із їдальнею 3-поверх. заг. пл. 5425,8 м2, за-
водоуправління 3-поверх. заг. пл. 3562,5 м2; цех електропоста-
чання і зв’язку 2-поверх. заг. пл. 3131,8 м2; АПК (на Р-2) 4-поверх. 
заг. пл. 3538,3 м2; КВПіА цеху КВП 2-поверх. заг. пл. 1726,5 м2; побут. 
комбінат шахти «Кюбек» заг. пл. 228,5 м2; спеціалізовані: будівля підй-
омної машини ш. «Нова» 1-поверх. заг. пл. 790 м2, надшахтна будівля 
з бункером ш. «Нова» 1-поверх. заг. пл. 424 м2, вентиляторна установ-
ка ствола «Західний» 1-поверх. заг. пл. 69,4 м2, відділення середнього 
дроблення ш. «Нова» 4-поверх. заг. пл. 2346,5 м2, надшахтна будівля 
ш. «Кюбек» 1-поверх. заг. пл. 456,9 м2, будівля підйомної машини 
ш. «Кюбек» 1-поверх. заг. пл. 307,1 м2, насосна станція каналізації 
НСКЗ 1-поверх. заг. пл. 48,1 м2, трансформаторна підстанція 35/6 кВ 
ш. «Нова» 1-поверх. заг. пл. 221,8 м2, трансформаторна підстанція 
ствола «Західний» 1-поверх. заг. пл. 66,6 м2, трансформаторна під-
станція ш. «Кюбек» 1-поверх. заг. пл. 164,2 м2, будівля вентиляторів 
ствола «Ляриш» 1-поверх. заг. пл. 120,4 м2; допоміжні: теплий пере-
хід 1-поверх. заг. пл. 46,2 м2, аварійний склад ш. «Нова» 1-поверх. 
заг. пл. 65 м2, 3 гаражі 1-поверх. заг. пл. 176,8 м2, 116,7м2 та 161 м2, 
будівля охорони 1-поверх. заг. пл. 5,6 м2, залізничного цеху 1-поверх. 
заг. пл. 27,1 м2, склад для зберігання підйомних канатів (Р-1) 
1-поверх. заг. пл. 55,3 м2, компресорна 1-поверх. заг. пл. 308,5 м2, 
перевантажувальний вузол №  4 з КТП заг. пл. 88,2 м2, склад облад-
нання та матеріалів 1–поверх. заг. пл. 1066,6 м2, котельня ш. «Нова» 
1-поверх. заг. пл. 380,9 м2, мехмайстерня ш. «Кюбек» 1-поверх. 
заг. пл. 124,3 м2;

Споруди: спеціалізовані: копри шахт: «Кюбек» 32,4 пог. м, «Нова» 
35 пог. м; стволи шахт: «Кюбек» 339 пог. м, «Ляриш» 198,3 пог. м, 
«Нова» 351,1 пог. м, «Південна» 119 пог. м, «Західна» 334,5 пог. м; 
руддвори шахт: «Кюбек» V гор. заг. пл. 12 м2, «Ляриш» III гор. 
заг. пл. 3,6 м2, «Нова» III гор. заг. пл. 5,6 м2, «Нова» V гор. 940 пог. м; 
квершлаги: №  500/3 III гор. 816,7 пог. м, 3,7 пог.м та 793 пог. м, 
№ 196/ІІІ 500 пог. м, «Західний» № 415 V гор. 512,5 пог. м, «Півден-
ний» III гор. 280 пог. м, «Південний» V гор. 414 пог. м, № 198/5 Р-1 
350 пог. м, № 466/5 1000 пог. м, «Обгінний» 350 пог. м, № 99/вент. 
300 м3, «Північний» /1 3040 м3, № 475/1 2010 м3, № 108/1 1012 м3; 
резервуари стволів: «Західний» 75 м3, «Західний-біс» 75 м3; камери: 
центральної електропідстанції IIIгор. 22 пог. м, центральної транс-
форматорної підстанції V гор. 46,4 пог. м, дільниці трансформатор-
ної підстанції пласта № 19 ІІІ гор. 63 пог. м, опрокиду V гор. 40 пог. м, 
дроблення 12 пог. м, дозатора 300 м3, чекання V гор. заг. пл. 48,3 м2; 
штреки: № 43/2 II гор. 960 пог. м, №  19/5 V гор. 179 пог. м, № 522/5 
V гор. 483 пог. м, № 19/3 з засічками III гор. 434,4 пог. м, № 19/1 І 
гор. 124,8 пог. м, «Кліттєвий західний» 183 пог. м, № 19/1 200 пог. м, 
№ 22/1 1200 пог. м, № 2/ІІІ 1960 пог. м, «Західний» 475 пог. м, № 500/
ІІІ 2000 пог. м, № 43/вент. 1260 м3, № 50/пром. 1600 м3, № 19/пром 
2800 м3, № 20/пром 1000 м3, «Підлужний»/1 5340 м3, «Обгінний»/1 
1000 м3, № 41/1 5430 м3, № 47/1 2550 м3, № 20/2В 2200 м3, № 19/2В 
1800 м3, № 520/2 800 м3, № 20/2 4000 м3; орти: № 10/пром. 720 м3, 
№ 440/2 492 м3, № 451/2 720 м3, заїзд № 434/2 900 м3; уклони та 
похили: № 1913-1 з І на III гор. 138,7 пог. м, № 92 В-5 з III по V гор. 
214 пог. м, № 99/1пром.вент. 840 м3, № 7/1пром.вент. 810 м3, 
№ 459/1пром. 660 м3, № 475/1вент. 840 м3, «Новий»/3-4 1050 м3; 
галереї: поз.18 заг. пл. 234,5 м2, відділення середнього дроблен-
ня ш. «Нова» заг. пл. 105 м2, транспортування руди від ш. «Нова» 
до збагачувальної фабрики заг. пл. 1260 м2, підземна похила ве-
дуча із складу готової продукції № 3 на навантажувальний бункер 
№ 1 заг. пл. 175 м2, підземна ведуча із бункера № 1 на бункер № 3 
70 м2; запасні виходи: № 391/П МВ-І з нішею і ходками 60 пог. м, 
№  108/1пром. 180 м3, № 453/2 360 м3, № 446/1 270 м3; луговні: 
№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (в незадовільному стані) об’ємом 
123.6 м3, 26.4 м3, 76 м3, 73.3 м3, 114.3 м3, 97.9 м3, 34.3 м3, 54.3 м3, 
50.5 м3, 99 м3, 21 м3, 25.9 м3 відповідно; підзем. бункер руддвору 
V гор. 431 м3, виробітки руддвору ш. «Нова» III гор. 39,2 пог. м, від-
стійник гориз. біля комп.ств. «Кюбек» 150 м3, штольня ізоляційна 
шахтна ствола «Кюбек» 126 пог. м, відстійник горизонтальний біля 
комп. ствола «Кюбек» 150 м3, вентгезенок (зап.вихід) 440/ІІ-МВ-І 
з ходками на II, ПБ-І гор. 75 пог. м, вентгезенок складу ВМ з II на 
І гор. з вент. збійкою на квершлаг 500/1 60 пог. м, водоізоляцій-
на перемичка на уклоні №  19/1 177,9 м3, шляхопровід на ПК 57-
315, збійка 1/вент. між стволами «Кюбек» і «Ляриш» 768 м3, збійка 
до похилу «Новий»/3 170 м3, обхідна виробка ствола «Новий»/3 
64 м3, «Підлужний»/1 2200 м3, Обгінний 50 пог. м, 2 завантажу-
вальні бункери заг. пл. 148 м2 кожен, 2 перевантажувальні вузли 
заг. пл. 20 м2 кожен;

допоміжні: під’їзні дороги: з пром. площадки ш. «Нова» до цеху 
АПК 6400 м2, від ств. «Західний» до ств.»Східний» 2480 м2, від пром. 
площадки ш. «Нова» до ств. «Західний» 7600 м2, від м. Стебник до 
ш. «Нова» 4800 м2, автодороги з твердим покриттям 2160 м2; депо 
аварійного поїзда 64 пог. м, електронне депо на V гор. 145,7 пог. м, 
гараж-зарядна 1 гор. з перетворюючою підстанцією 200 пог. м, елек-
тровозне депо 105 пог. м, димова цегляна труба котельні № 2 55м, 
димова труба котельні ш. «Нова» 30м, насосна станція заг. пл. 62 м2, 
3 металеві будки заг. пл. 25 м2 кожна, протипожежна ємність ш. «Кю-
бек» 35 м3, павільйон «Зупинка» заг. пл. 4,8 м2;

за місцезнаходженням Львівська область, Дрогобицький р-н, 
с. Станиля:

Будівлі: спеціалізовані: будівля вентиляторної установки ств. 
«Південний» 1-поверх. заг. пл. 418,8 м2, трансформаторна під-
станція ств. «Південний» 1-поверх. заг. пл. 98 м2; допоміжні: туалет 
заг. пл. 1,3 м2;

Споруди: спеціалізовані: резервуар ств. «Південний» 75 м3; до-
поміжні: резервуар протипожежного запасу води на площадці ств. 
«Південний» 50 м3;

за місцезнаходженням Львівська область, Дрогобицький р-н, 
с.Болехівці, вул. Стебницька:

Будівлі: спеціалізовані: сховища № 1 та № 3 вибухових мате-
ріалів 1-поверх. заг. пл. 187 м2 та 1154,3 м2, сховища № 2 та № 4 
засобів вибуху 1-поверх. заг. пл. 44 м2 та 140 м2; допоміжні: лабо-
раторія 1-поверх. заг. пл. 29,8 м2, склад протипожежного інвен-
тарю 1-поверх. заг. пл. 30,9 м2, караульне приміщення 1-поверх. 
заг. пл. 58,4 м2, вбиральні на 1 та 2 очка заг. пл. 1,7 м2 та 3,2 м2 
відповідно;

Споруди: пожежні резервуари на 50 м3 та 100 м3, протипожеж-
на канава 120 м3, вал захисний 40 м заг. пл. 210 м2, площадка для 
розвантаження вибухових матеріалів 1600 м2, блискавковідвід 80 
м, внутрішня площадка та автошлях 900 пог. м, 2 караульні вишки 
висотою 8м.

ПрАТ «СГХП «Полімінерал» використовує земельні ділянки на 
території:

Болехівської сільської ради – 12,08 га (землі промисловості) – 
склади вибухових матеріалів; 335,3291 га (землі добувної промис-
ловості, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та 
відповідними спорудами: хвостосховище, тампонажний комплекс, 
проммайданчик рудника №  2, залізнична колія, реконструкція) – май-
нові активи, що належать державі як такі, що в процесі приватизації 
не ввійшли до статутного капіталу товариства;

Станильської сільської ради – 1,5000 га (землі добувної промис-
ловості) – проммайданчик ствола «Південний»;

Модрицької сільської ради – 8,3000 га (землі добувної промисло-
вості) – проммайданчик ствола «Західний-біс», майнові активи, що 
належать державі як такі, що в процесі приватизації не ввійшли до 
статутного капіталу товариства;

Стебницької міської ради – 22,8110 га, з них: 3,1366 га (землі 
промисловості, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шах-
тами та відповідними спорудами) – старий комбінат, проммайданчик 
ствола «Кюбек» і «Ляриш»; 19,6744 га (землі промисловості, землі під 
відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спо-
рудами) – проммайднчик шахти «Нова».

Право власності на земельні ділянки за ПрАТ не оформлено.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація 
про сплату екологічних зборів та платежів тощо: виробнича діяльність 
з випуску основних видів продукції припинена, підприємство при-
пинило викиди забруднюючих речовин в атмосферу, не утворює та 
не розміщує відходи.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 20 лютого 2019 року, час 

проведення аукціону визначається електронною торговою систе-
мою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні 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 державного пакета акцій ПрАТ «СГХП «Полімінерал» 
у кількості 15191360 штук, що становить 6,3672 % статутного капі-
талу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(із змінами).

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «СГХП «Полімінерал» має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна» у випадках, передбачених 
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України 
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій 
(часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного 
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Поря-
док подання та розгляду заяви про надання дозволу на концен-
трацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції.

Покупець пакета акцій ПрАТ «СГХП «Полімінерал», що є випуще-
ними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір 
про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним депозитар-
ною установою.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 3797840,00 грн (три мільйони сімсот дев’я-

носто сім тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1898920,00 грн (один 

мільйон вісімсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень 
00 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – 1898920,00 грн (один 
мільйон вісімсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот двадцять гривень 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 379784,00 грн (триста сімдесят дев’ять тисяч 

сімсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 189892,00 грн (сто вісім-

десят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.)
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій –189892,00 грн (сто вісімдесят 
дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.)

Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
4. Додаткова інформація

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської 

служби України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Ле-

вицького, 18.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37316080000840
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, 

МФО 820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на 

якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчи-
ків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та ре-
єстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час та місце ознайомлення з ПрАТ «СГХП «Полімінерал».
Ознайомитись з об’єктом та отримати інформацію про ПрАТ 

«СГХП «Полімінерал» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та 
святкових днів, за адресою Львівська область, м. Стебник, вул. Дро-
гобицька, 127. Контактна особа на підприємстві: генеральний дирек-
тор ПрАТ Коваль Володимир Миронович. Тел. (03244) 4-03-65, тел./
факс (03244) 4-00-07.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки 
на сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса 
ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Служба з організації аукціону – відділ реформування власнос-
ті, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, кон-
тактна особа: Доманська Ірина Богданівна, тел. (032)261-66-02 та 
255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення 
від 14 січня 2019 р. № 00050.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000025-1.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 ка-

лендарних днів
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій – 30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов: мінімальний крок аукціону – 37978,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціо-

ну – 18989,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на 
етапі подання цінових пропозицій – 18989,20 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Тернопільській області про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
хлораторної загальною площею 67,3 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
хлораторної загальною площею 67,3 м2.
Місцезнаходження: 48400,Тернопільська область, м. Бучач, 

вул. Тичини, буд. 3Х.
Дані про будівлю: об’єкт приватизації – одноповерхова цегляна 

будівля загальною площею 67,3 м2, розташована в периферійній 
частині міста Бучач. За призначенням не використовується. Пере-
буває в занедбаному стані, вікна і двері відсутні, штукатурка обси-
пається, покрівля протікає, прилегла територія поросла чагарником, 
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доступ до об’єкта обмежений, немає автономного заїзду. Інженерні 
мережі відсутні.

Функціональне використання будівлі та умови користування: 
виробниче-складське.

Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт привати-
зації: земельна ділянка окремо не виділена.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації не укла-
дались.

Інформація про балансоутримувача: ухвалою господарського 
суду Тернопільської області від 28.12.2018 у справі № 11/Б-1042 
ВАТ «Бучацький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00373095) лікві-
довано.

Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: відсутній.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 лютого 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні 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 нежитлової будівлі хлораторної загальною площею 
67,3 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

аукціону з умовами – 41 870,00 (сорок одна тисяча вісімсот сім-
десят) гривень;

аукціону із зниженням стартової ціни – 20 935,00 (двадцять тисяч 
дев’ятсот тридцять п’ять) гривень;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 20 935,00 (двадцять тисяч 
дев’ятсот тридцять п’ять) гривень.

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-
тість.

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-
ного із способів продажу (без урахування ПДВ):

аукціону з умовами – 4 187,00 (чотири тисячі сто вісімдесят сім) 
гривень;

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 093,50 (дві тисячі 
дев’яносто три) гривні 50 (п’ятдесят) копійок;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – 2 093,50 (дві тисячі 
дев’яносто три) гривні 50 (п’ятдесят) копійок;

Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 834,60 (вісімсот тридцять чотири) гривні 60 (шіст-
десят) копійок.

Умови продажу (додаткові умови продажу):
Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний:
оплатити послуги з проведення оцінки об’єкта приватизації в 

процесі приватизації – нежитлової будівлі хлораторної загальною 
площею 67,3 м2 в сумі 2950,00 (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят) гри-
вень без ПДВ (договір № 115 від 13.09.2018 про надання послуг з 
оцінки об’єкта приватизації) протягом двох місяців після перехо-
ду до покупця права власності у відповідності до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня 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 придбаний об’єкт.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт приватизації)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Тернопільській області
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро) 

(для перерахування реєстраційного внеску та проведення перемож-
цем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО:338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 16-00 за місцезнаходженням об’єкта: 48400, Тернопільська 
область, м. Бучач, вул. Тичини, буд. 3Х.

ПІБ контактної особи: Даниленко Віктор Сергійович, моб. тел. 
097-437-65-13.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Тернопільській області, що 
знаходиться за адресою: каб. 504, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 
46003, адреса веб-сайта email: ternopil@spfu.gov.ua; http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/ternopil.

Телефон для довідок: (0352)-25-04-87.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 
09.01.2019 № 00015.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000099-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 

(тридцять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 33 (тридцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 418,70 (чотириста вісімнадцять) гривень 70 

(сімдесят) копійок;
аукціону із зниженням стартової ціни – 209,35 (двісті дев’ять) гри-

вень 35 (тридцять п’ять) копійок;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 209,90 (двісті дев’ять) гри-
вень 90 (дев’яносто) копійок.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання 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 Тернопільській області про продаж об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – під’їзної залізничної колії 
станції кременець загальною довжиною 1800 м (ходова-
вантажна колія № 17 довжиною 1424 м (від стрілочного 
переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 211, до упору); 
вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від стрілочного 
переводу № 211 до межі), яка в процесі приватизації 
не увійшла до статутного капіталу ваТ «кременецький 
міжрайпостач»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: h  під’їзна залізнична 
колія станції Кременець загальною довжиною 1800 м 
(ходова-вантажна колія № 17 довжиною 1424 м 
(від стрілочного переводу № 205, через стрілки № 207, 
209, 211, до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376 м 
(від стрілочного переводу № 211 до межі),  
яка в процесі приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач».
Місцезнаходження: 47003, Тернопільська область, м. Кременець, 

вул. Березина, 77к. Дані про об’єкт приватизації: під’їзна залізнич-
на колія введена в експлуатацію у 1964 році і відноситься по станції 
Кременець ВСП «Рівненської дирекції залізничних перевезень» РФ 
«Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця».

Під’їзні залізничні колії примикають СП № 205 до колії № 21. Ко-
лія №17 від вістряка СП № 205 до хвостових стиків хрестовини СП 
№ 205 перебуває на балансі Бродівської дистанції колії. Розгорнута 
довжина під’їзних залізничних колій становить 1800 м.

Ходова – вантажна колія № 17: загальна довжина колій 1424 м. 
На всій довжині колій слідують підйоми та спуски. Найбільший уклін 
14,7 %.

Ходова колія № 18: загальна довжина колій 376 м. На всій довжині 
колій слідують підйоми та спуск. Найбільший уклін 8,6 %.

Земляне полотно: інженерні споруди земляного полотна заліз-
ничних колій виконані з ґрунту, основаного на місцевих суглинках. 
Поверхня земляного полотна спланована. Ширина земляного по-
лотна по верху 5,6 м. Баласт щебінь.

Рейки: ходова – Вантажна колія № 17 укладена із придатних для 
експлуатації стандартних рейок з працюванням до 8 мм типу Р-65 
довжиною 12,5 рейок різних довжин.

Ходова – вантажна колія № 18 укладена із придатних для експлу-
атації стандартних рейок з працюванням до 8 мм типу Р-65 та рубок 
рейок різних довжин.

Шпали: шпали на під’їзних залізничних коліях дерев’яні та залізо-
бетонні. Довжина шпал 2750 мм.

В кривих дільницях колії № 17 встановлені металеві поперечні 
стяжки. Крім того, на колії № 17 частково укладені дерев’яні шпали.

Функціональне використання об’єкта приватизації та умови ко-
ристування: здійснення вантажних залізничних перевезень.

Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт привати-
зації: земельна ділянка площею 0,9921 га за місцем розташування: 
Тернопільська область, Кременецький район, Білокриницька сільська 
рада; кадастровий номер: 6123480700:01:010: 0003; цільове при-
значення: землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадянам чи юридич-
ним особам).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта при-
ватизації або його частини: договір оренди № 829 від 01.10.2012 
(із змінами) під’їзної залізничної колії станції Кременець загальною 
довжиною 1800, укладений між Регіональним відділенням та підпри-
ємством з іноземними інвестиціями «Амік Україна» (код ЄДРПОУ 
30603572) терміном до 30.09.2019; договір суборенди № 18/1477 
від 23.11.2018 частини під’їзної залізничної колії станції Кременець 
довжиною 267,8 м від стику рамної рейки СП № 205 до стику рам-
ної рейки СП № 207, укладений між підприємством з іноземними 
інвестиціями «Амік Україна» (код ЄДРПОУ 30603572) та Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «ЙОГРАЙТЕН» (код ЄДРПОУ 
42389778), термін дії договору суборенди по 30.09.2019; договір 
суборенди № 15/555 від 01.09.2015 (із змінами) частини під’їзної 
залізничної колії станції Кременець довжиною 683,64 м від стику 
рамної рейки СП № 205 до стику рамної рейки СП № 209, укладений 
між підприємством з іноземними інвестиціями «Амік Україна» (код 
ЄДРПОУ 30603572) та державним підприємством «Кременецьке 
лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993047), терміном дії дого-
вору суборенди по 30.09.2019

Інформація про балансоутримувача: ВАТ «Кременецький між-
райпостач» (код ЄДРПОУ 00373095) ухвалою господарського суду 
Тернопільської області від 06.05.2016 у справі № 10/Б-966 ліквідо-
вано як юридичну особу.

Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: відсутній.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 20 лютого 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні 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 приватизації здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

аукціону з умовами – 5 558 800,00 (п’ять мільйонів п’ятсот 
п’ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень;

аукціону із зниженням стартової ціни – 2 779 400,00 (два мільйони 
сімсот сімдесят дев’ять тисяч чотириста ) гривень;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 2 779 400,00 (два мільйони 
сімсот сімдесят дев’ять тисяч чотириста ) гривень.

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-
тість.

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кож-
ного із способів продажу (без урахування ПДВ):

аукціону з умовами – 555 880,00 (п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч 
вісімсот вісімдесят) гривень;

аукціону із зниженням стартової ціни – 277 940,00 (двісті сімдесят 
сім тисяч дев’ятсот сорок) гривень;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 277 940,00 (двісті сімдесят 
сім тисяч дев’ятсот сорок) гривень.

Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 834,60 (вісімсот тридцять чотири) гривні 60 (шіст-
десят) копійок.

Умови продажу (додаткові умови продажу):
Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду по Тернопільській 

області вартість послуг з проведення оцінки об’єкта приватизації в 
процесі приватизації під’їзної залізничної колії станції Кременець за-
гальною довжиною 1800 м (ходова-вантажна колія № 17 довжиною 
1424 м (від стрілочного переводу № 205, через стрілки № 207, 209, 
211, до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від стрілочного 
переводу № 211 до межі) в сумі 4 050,00 (чотири тисячі п’ятдесят) 
гривень без ПДВ (договір № 139 від 20.11.2018 про надання послуг з 
оцінки об’єкта приватизації) протягом двох місяців після підписання 
акта передачі державного майна;

забезпечити використання під’їзної залізничної колії станції 
Кременець загальною довжиною 1800 м контрагентами-підприєм-
ствами, що мають у межах під’їзної залізничної колії свої склади 
або залізничні колії, які до неї примикають, відповідно до вимог 
Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.04.1998 № 457 (із змінами), та Правил об-
слуговування залізничних під’їзних колій (статті 12, 64-77 стату-
ту), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 
21.11.2000 № 644, протягом одного року після підписання акта 
передачі державного майна.
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня 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 придбаний об’єкт.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт приватизації)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Тернопільській області
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро) 

(для перерахування реєстраційного внеску та проведення перемож-
цем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО:338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 
16.00 за місцезнаходженням об’єкта: 47003, Тернопільська область, 
м. Кременець, вул. Березина, 77к. ПІБ контактної особи: Даниленко 
Віктор Сергійович, моб. тел. 097-437-65-13.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Тернопільській області, що 
знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11; 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: 
ternopil@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (0352)-25-04-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Тернопільській області від 
14.01.2019 № 00022.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-09-21-000001-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 

(тридцять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 33 (тридцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 55 588,00 (п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот ві-

сімдесят вісім) гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27 794,00 (двадцять сім 

тисяч сімсот дев’яносто чотири) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 27 794,00 (двадцять сім 
тисяч сімсот дев’яносто чотири) грн.
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Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання 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

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській області про проведення продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення – їдальні за адресою: Харківська обл., 
краснокутський р-н, селище ковалівське,  
вул. Скотар віри, 10а

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Краснокутський р-н, 

селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а.
Відомості про об’єкт: їдальня розташована в будівлі (літ. «Б-1») 

загальною площею 223,3 м2. Рік побудови 1981. Стіни – цегляні, 
пофарбовані, частково покриті керамічною плиткою, перекриття – 
дерев’яне, підлога – мозаїчна, бетонна, вікна та двері дерев’яні. Ві-
зуальні дефекти: відсутність частини засклення вікон, пошкодження 
віконних рам, дверних полотен, тріщини стін. Будівля забезпечена 
електропостачанням. Об’єкт розташований в центральній частині 
селища, в межах житлової та громадської забудови.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди відсутні.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.

Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні 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 малої приватизації соціально-культурного 
призначення – їдальня за адресою: Харківська обл., Краснокутський 
р-н, селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального 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 Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту 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 – 81900,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40950,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 40950,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8190,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4095,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4095,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хар-
ківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення – їдальні за адресою: Харківська обл., Краснокутський 
р-н, селище Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10а, у розмірі 5300,00 грн 
(згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації 
від 26.06.2018 №13(18).
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (долари 

США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate 

without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1

Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Усенко В. М., тел. (057) 700-77-69, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Харківській області від 17.09.2018 
№ 1907.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000122-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 819,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 409,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 409,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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 області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс 
колишнього державного підприємства «науково-виробниче 
підприємство «меридіан» за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, с. котляри, вул. Безлюдівська, 6

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h Єдиний майновий комплекс колишнього 
Державного підприємства «Науково-виробниче 
підприємство «Меридіан».
Місцезнаходження об’єкта: Харківська обл., Харківський р-н, 

с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – відсутній.
Середньооблікова чисельність працівників (орендаря): станом на 

30.09.2018 – 43 особи.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «Науково-виробниче підприємство «Меридіан», код ЄДРПОУ 
35119462, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, 
с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6, тел. 0572-52-80-26.

Обсяг та номенклатура продукції (орендаря): виробництво облад-
нання зв’язку (основний КВЕД). Чистий дохід від реалізації продукції 
склав: 2015 рік – 27679 тис. грн, 2016 рік – 80549 тис. грн, 2017 рік – 
40984 тис. грн, станом на 30.09.2018 – 20096 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності  
за останніх три роки (орендаря)

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік Станом 
на 30.09.2018

Необоротні активи, тис. грн 3927 3741 5395 4970
Оборотні активи, тис. грн 30522 36303 41374 43866
Баланс, тис. грн 34449 40044 46769 48836
Вартість власного капіталу, тис. грн 28018 35800 45611 46844
Довгострокові зобов’язання, тис. грн 3923 3637 0 0
Поточні зобов’язання, тис. грн 2508 607 1158 1992
Чистий фінансовий результат, тис. грн 7127 7782 5068 1523

Інформація про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу 
входять:

будівлі, споруди, передавальні пристрої: будівля основної ді-
яльності (інженерно-лабораторний корпус) літ. «А-3» заг.площею 
2594,3 м2; господарський склад заг.площею 57,5 м2; модуль №2 
(Ангар) літ. «З-1» заг.площею 291,2 м2, модуль №3 (химблок) літ. 
«Б-1» заг.площею 335,5 м2; ізотопна (топочна №2) літ. «В-1» заг.
площею 11,8 м2; модуль №1 (виробничий корпус) літ. «Ж-2» заг.пло-
щею 462,7 м2; альтанка, площа забудови 11,0 м2; гараж літ. «Г-1» заг.
площею 191,3 м2; прохідна №1 літ. «Е-1» заг.площею 13,0 м2; про-
хідна №2 площа забудови 11,4 м2; матеріальний склад літ. «Д-1» заг.
площею 217,1 м2; будівля одноповерхова з 3 секцій №3 (прибудова 
до гаража (літ. «Г-1») літ. «Г1-1», літ. «Г2-1» заг.площею 299,5 м2; 
топочна №1 літ. «И-1» заг.площею 22,6 м2; сховище-льох площа за-
будови 30,9 м2; автомобільні шляхи з твердим покриттям, огорожа 
бетонна, плити п/м, артезіанська свердловина з насосною станцією, 
водорозподільні мережі, d=25мм, електромережі повітряні та кабель-
ні, каналізаційні мережі, теплові мережі, проїзна частина дороги на 
КПП2, газопровід;

машини та обладнання – 62 одиниці;
інструменти, прилади, інвентар – 11 одиниць;
транспортні засоби (8 одиниць): автомобілі (ГАЗ 2705, ЗІЛ 130, 

ДЕУ ЕСПЕРО, ВАЗ 21043, «Ніссан Максима»), автосамоскид ЗІЛ ММЗ 
45021, автобуси (КАВЗ -3270, КАВЗ 3270);

малоцінні необоротні матеріальні активи – 15 одиниць.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом 

окремо не виділена. Державний акт виданий 30.12.1997 на право 
постійного користування землею Державним науково-виробничим 
підприємством «Меридіан» для виробничої діяльності на загаль-
ну площу 1,46 га. Річна сума земельного податку (за 2018 рік) – 
72272,16 грн.

Згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно від 20.11.2018 зареєстровано право власності на: нежитло-
ві будівлі: літ. «А-3» площею 2594,3 м2, літ. «Г-1» площею 490,8 м2, 
літ. «И-1» площею 2,6 м2, літ. «Ж-2» площею 462,7 м2, літ. «Б-1» 
площею 335,5 м2, літ. «В-1» площею 11,8 м2, літ. «Е-1» площею 
13,0 м2, літ. «З-1» площею 291,2 м2, літ. «Д-1» площею 217,1 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Без-
людівська, 6.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: єди-
ний майновий комплекс перебуває в оренді згідно з договором 
оренди, укладеним між Регіональним відділенням Фонду по Хар-
ківській області та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Науково-виробниче підприємство «Меридіан», №451-ЦМК від 

08.10.2007 зі змінами та доповненнями від 05.09.2011, 10.10.2013, 
15.10.2013, 01.09.2015, 20.02.2017, 26.09.2017, 28.09.2017. Тер-
мін дії договору оренди – до моменту приватизації, але не більше 
ніж до 08.10.2022. Частина майна, а саме: модуль № 2 (ангар), 
модуль № 3 (химблок) перебувають на зберіганні у Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 
«Меридіан» згідно з договором зберігання державного майна від 
08.10.2007 зі змінами та доповненнями від 05.09.2011, 15.10.2013, 
01.09.2015, 26.09.2017, який є додатком до договору оренди №451-
ЦМК від 08.10.2007. Розмір орендної плати за грудень 2018 року 
становить 34205,55 грн.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: 
викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне се-
редовище відсутні.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2019 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною 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 аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу колишнього Дер-
жавного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Мери-
діан» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі 
змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу колишнього Державного 
підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан» пови-
нен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» у випадках, передбаче-
них законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України 
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акти-
вів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концен-
трацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу 
на концентрацію встановлюється законодавством про захист еко-
номічної конкуренції.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту призначення дати аукціону електронною торговою системою 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових 
пропозицій.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 9084350,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4542175,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4542175,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 908435,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 454217,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 454217,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хар-
ківській області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого 
для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – Єдиний май-
новий комплекс колишнього Державного підприємства «Науково-
виробниче підприємство «Меридіан» за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6, у розмірі 18 000,00 
грн (згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта прива-
тизації від 26.10.2018 №27(18).
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186501900001 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

МФО 851011 (для перерахування реєстраційного внеску та про-
ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-

лари США):
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337Purpose of payment: (please, indicate 

without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (євро):
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479



7відомості
приватизації

23 січня 2019 року№ 4 (1232)

Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валю-

ті проводиться за курсом Національного банку України на день 
сплати:

Payment for the purchased object in foreign currency According 
to exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the 
payment.

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-
тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Усенко В. М., тел. (057)700-77-69, адреса електронної пошти: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Телефони для довідок (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Харківській області від 
11.01.2019 № 70.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публі кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000013-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 90843,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 45421,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 45421,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Черкаській області про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами державного 
пакета акцій розміром 38,0224 % у статутному капіталі 
праТ «Тюмень-медико-Сміла»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування товариства: h  Приватне акціонерне 
товариство «Тюмень-Медико-Сміла».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 31982410.
Місцезнаходження господарського товариства: 20708, Черкаська 

обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4.
Розмір статутного капіталу: 6 729 095,00 грн.
Кількість акцій, запропонованих до продажу: 2 558 561 штук, 

що становить 38,0224% статутного капіталу товариства.
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать 

державі: АБ «Укргазбанк», код за ЄДРПОУ 23697280, Ліцензія: АЕ 
№ 263236 від 28.08.2013 (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, 
тел. (044) 594-11-62. (Депозитарна установа).

Середньооблікова чисельність працівників: на 30.09.2018 – 19 
осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 32.50 Виробництво 
медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 22.29 Вироб-
ництво інших виробів із пластмас; 46.46 Оптова торгівля фармацев-
тичними товарами.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): шпри-
ці ін’єкційні, одноразового використання «Луєр» дводетальні, сте-
рильні 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл; пристрої для вливання інфузійних 
розчинів із скляних ємностей з металевою голкою ПР 21-07; нако-
нечники полівінілхлоридні одноразового застосування для кухля 
Есмарха, стерильні, для дорослих; послуги з газової стерилізації 
одноразових медичних виробів та проведення лабораторних до-
сліджень на стерильність, токсичність та пірогенність стороннім 
організаціям.

ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» володіє всіма дозволами та ліцен-
зіями на здійснення своєї діяльності, продукція сертифікована згідно 
з національними та міжнародними стандартами.

Основні показники господарської діяльності  
ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» за останні три роки  

та за останній звітний період

№
з/п Найменування показників 2015 рік 2016 рік 2017 рік ІІІ квартал 

2018 року

1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 8173 5599 2035 1855

2 Балансовий прибуток, тис. грн - 26994 - 29478 -31394 -32254

3 Величина чистого прибутку, тис. грн - 4490 - 2485 - 1916 - 861

4 Рентабельність, % - 33 - 40 - 56 - 19,4

5 Вартість активів, тис. грн 11767 10954 10450 10397

6 Вартість власного капіталу, тис. грн - 19157 - 21641 - 23557 - 24418

7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 364 57 161 353,3

8 Кредиторська заборгованість , тис. грн 30776 32376 33766 27910

Відомості про нерухоме майно:
за акціонерним товариством зареєстровано комплекс будівель 

та споруд за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4 
(реєстраційний номер 15927505), а саме: виробничий корпус 11/2, 
А ІІ; адмінкорпус, А IV; котельня, А1 І; підвал, п/д загальною площею 
8224,1 м2; рампа; ділянка нейтралізації, Б – І; склад балонів, б за-
гальною площею 186,3 м2; прохідна, Г- І, загальною площею 27,1 м2; 
склад, В, металевий; ворота, 1, 3; огорожа, 2, 4; площадка, І; замо-
щення, ІІ, ІІІ.

Трикімнатна квартира загальною площею 59,9 м2 (Черкаська 
обл., м. Сміла, вул. Леніна, 88, кв. 6) належить товариству на під-
ставі договору купівлі-продажу приватної квартири, посвідченого 
нотаріально 15 січня 2002 року приватним нотаріусом Смілянського 
районного нотаріального округу Новіковим І. М. та зареєстрованого 
у реєстрі за № 3469.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка загальною 
площею 1,4375 га, цільове призначення – землі промисловості, міс-
цезнаходження: Черкаська обл., вул. Мазура, 24/4, надана у корис-
тування ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» на підставі договору оренди 
зі Смілянською міською радою від 29.05.2007, строк дії договору до 
01.11.2051.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація 
про сплату екологічних зборів та платежів:

1) обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
за ІІІ квартал 2018 року (відповідно до «Розрахунків викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря»), всього по підприємству – 
0,002 т;

2) утворення відходів за ІІІ квартал 2018 року (по факту згідно з 
типовою формою №1 – ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів 
і тари») всього по підприємству – 0,288 у т.ч.: 1-й клас небезпеки – 
0,000 т, 2-й клас небезпеки – 0,000 т, 3-й клас небезпеки – 0,000 т, 
4-й клас небезпеки – 0,288 т;

3) екологічні платежі за ІІІ квартал 2018 року (згідно з «Податковою 
декларацією екологічного податку» (квартальна) фактично сплачено, 
усього – 178,40 грн. у т.ч.: за викиди в атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 1,20 грн, 
за розміщення відходів – 177,20 грн.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 лютого 2019 

року, час проведення визначається електронною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні 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 за-
яви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує 
реєстраційний та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, 
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової 
ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 2 151 238,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 075 619,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 075 619,05 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 215 123,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 107 561,91 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 107 561,91 грн.
Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробіт-
ної плати станом на 1 січня 2019 року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити 
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення неза-
лежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з 
оцінки об’єкта приватизації від 12.09.2018 № 17) у сумі 14 995,00 грн 
на розрахунковий рахунок № 35217078002036 в Державній казначей-
ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: 
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
4. Додаткова інформація.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Черкаській області. Адре-
са: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, 
телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального 
відділення з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної по-
шти: zozulja_71@spfu.gov.ua. Контактна особа: Заставенко Євдо-
кія Макарівна.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронно-
го аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електро-
нного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу 
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-

вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в 
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукці-
ону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом при-
ватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електро-
нній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Черкаській 
області від 16 січня 2019 року № 3-МП (протокол №1 від 16.01.2019 
засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта при-
ватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000145-2.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – крок аукціону становить 21 512,38 грн – 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 

10 756,19 грн – 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта прива-
тизації;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій:

на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону ста-
новить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на 
етапі подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1 % (один 
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.

інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Черкаській області про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами окремого майна – 
приміщення колишнього акаБ «Україна» загальною площею 
226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h окреме майно – приміщення колишнього 
АКАБ «Україна» загальною площею 226,4 м2 першого 
поверху двоповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, 

вул. Гетьманський шлях, 20.
Відомості про об’єкт: приміщення загальною площею 226,4 м2 

знаходяться на першому поверсі двоповерхової будівлі, забудови 
1980 – 2000-х років; мають декілька входів; стіни, перегородки – 
цегляні, оздоблені шпалерами, масляною фарбою; стеля – водо-
емульсійна фарба; підлога – бетонні плити, оздоблені лінолеумом; 
двері – дерев’яні, вікна – дерев’яні, облаштовані металевими ре-
шітками. До будівлі підведені діючі комунікаційні мережі, електро-
мережа, водопостачання, система опалення, каналізації. Об’єкт 
знаходиться у центральній частині населеного пункту. Під’їзні до-
роги – асфальтовані. Загальний фізичний знос – 34%, санітарно-
технічний стан задовільний.

Частина приміщень будівлі загальною площею 177,9 м перебу-
ває в оренді у Головного управління Держгеокадастру у Черкаській 
області, договір оренди № 468 від 19.07.2006 (зі змінами), строк дії 
договору оренди до 22.12.2020.

Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за держа-
вою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Черкаській області, відповідно до витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
від 29.08.2018, реєстраційний номер об’єкта: 1631511371228, дата 
державної реєстрації 16.08.2018.

Балансоутримувач: Лисянська районна державна адміністрація 
Черкаської області (код за ЄДРПОУ 04061240). Адреса балансоу-
тримувача: 19301, Черкаська обл., смт Лисянка, площа Миру, 27, 
тел. (0249) 6-24-89; адреса електронної пошти: rda.lysk@gmail.com. 
Контактна особа: начальник відділу регіонального розвитку управлін-
ня агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації 
Деркач Людмила Миколаївна.

Відомості про земельну ділянку: під об’єкт приватизації земельна 
ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22.02.2019 

час проведення визначається електронною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електронному аукціоні закритих цінових 
пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні 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 за-
яви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує 
реєстраційний та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, 
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової 
ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться 
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аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової 
ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 518 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 259 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 259 150,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами: 51 830,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 25 915,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 25 915,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
в розмірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити 
вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення неза-
лежної оцінки об’єкта приватизації (договір про надання послуг з 
оцінки об’єкта приватизації від 20.12.2018 № 24) в сумі 1 850,00 грн 
на розрахунковий рахунок №35217078002036 в Державній казначей-
ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: 
Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
4. Додаткова інформація.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання 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 Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Черкаській області. Адре-
са: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10,  
37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 
до 14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна. Адреса 
електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронно-
го аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електро-
нного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу 
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в 
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукці-
ону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом при-
ватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електро-
нній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Черкась-
кій області від 14 січня 2019 року № 2-МП «Про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації та протоколу № 2 засідання аукціонної 
комісії від 14.01.2019».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-25-000020-3.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 183,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 591,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2591,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-

ЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Чернівецькій області про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
незавершеного будівництва – клубу (вул. Сагайдачного, 
7, с. гордівці Хотинського р-ну), що перебував на балансі 
ліквідованого кСп «промінь»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного  
будівництва – клуб.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного,7, с. Гордівці 

Хотин ського району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб 

розташований в центральній частині с. Гордівці Хотинського району 
неподалік сільської ради на відстані 40 м від дороги загального ко-
ристування. 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, кон-
струкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, 
не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.

Об’єкт не законсервований, не охороняється, знаходиться 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 забудо-

ви, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культур-
но – просвітницького обслуговування, 0,3829 га, кадастровий 
№7325081000:01:002:0032.

Власник земельної ділянки: Держава в особі Регіонального відді-
лення 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 22 лютого 

2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 із змінами, внесеними згідно 
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.

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 елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ 
від 18.07.2018 № 579.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

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 пропози-
цій 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 по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8252,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1650,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 825,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 825,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної 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.

3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових 
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування 
об’єктом.

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватиза-
ції (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 14500,0 грн протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов прода-
жу, затвердженим постановою КМУ від 10.05.2018 №432 із змінами, 
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за 
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного 
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом 
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в елек-
тронній торговій системі.

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Черні-

вецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній ва-

люті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна каз-

начейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 
21432643.

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного вне-
ску в іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №25205275055500 код ЄДРПОУ 
21432643, МФО 351005.

Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок №37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, 

код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США 

та евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №25205275055500 код ЄДРПОУ 

21432643, МФО 351005.
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 
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для до-
відок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва 
з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чер-
нівці, Л.Кобилиці, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для до-
відок: (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 Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 
15.01.2019 № 7 «Про затвердження протоколу засідання аукціон-
ної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу 
об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній 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 по-

дальшого 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 при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1% (82,53 грн.) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (82,53 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання 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 Чернівецькій області 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.

Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – 
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої 
худоби.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Ново-

олексіївка 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 до-
роги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1) родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 

голів – являє собою не завершену будівництвом одноповерхову бу-
дівлю Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого 
та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний стан – незадо-
вільний. Рівень будівельної готовності – 14 %;

2) корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівни-
цтвом 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. Рі-
вень будівельної готовності – 12%;

3) кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двопо-
верхову прямокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка 
стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закін-
чена кладка стін. Технічний стан – незадовільний. Рівень будівельної 
готовності – 27%.

4) санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана 
кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з ши-
феру. Внутрішні та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Тех-
нічний стан – незадовільний. Рівень будівельної готовності – 52%.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогос-

подарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа 
земельної ділянки, всього – 0,8459 га, в 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 22 лютого 

2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 із змінами, внесеними згідно 
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.

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 елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ 
від 18.07.2018 № 579.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

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 пропози-
цій 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 – 55850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого 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 по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2792,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного 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.

3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових 
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування 
об’єктом.

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціноч-
ної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта привати-
зації (договір від 20.07.2018 № 661/52 із додатковим договором  



9відомості
приватизації

23 січня 2019 року№ 4 (1232)

від 23.08.2018) на рахунок органу приватизації, який буде зазначе-
ний в договорі купівлі-продажу, в сумі 14500,0 грн протягом 30 днів 
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов прода-
жу, затвердженим постановою КМУ від 10.05.2018 №432 із змінами, 
внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 №579. Плата за 
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного 
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом 
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в елек-
тронній торговій системі.

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній ва-
люті:

Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Черні-
вецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 
валюті:

Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна каз-
начейська служба України, м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 
21432643.

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного вне-
ску в іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №25205275055500 код ЄДРПОУ 
21432643, МФО 351005.

Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок №37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, 

код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США 

та евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №25205275055500 код ЄДРПОУ 

21432643, МФО 351005.
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 
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 
13.45.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чер-
нівці, Л.Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.

Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для до-
відок: (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 Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 
15.01.2019 № 8 «Про затвердження протоколу засідання аукціон-
ної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу 
об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній 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 по-

дальшого 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 при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1% (279,25 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1% (279,25 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання 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.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва лазні-пральні 
(на 20 місць), розташованого за адресою:  
Чернігівська область, ічнянський район,  
смт парафіївка, вул. новозаводська, 10

Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво лазні-пральні (на 20 місць).
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ічнянський рай-

он, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Чернігівська 

область, Ічнянський район, смт Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт:
одноповерхова будівля із силікатної цегли на чотири входи. Фун-

дамент будівлі виконано із бетонних блоків в два ряди. Будівля скла-
дається з двох приміщень: лазні та пральні, які примикають одне до 
одного з уступом. Дах будівлі шатровий, вкрито шифером. Над ві-
конними отворами закладені віконні перемички. До лазні примикає 
прибудова басейну із силікатної цегли, який частково перекритий 
бетонними плитами, без даху, на фундаменті із бетонних блоків в 4 
ряди. Санітарно-технічні та електричні пристрої відсутні. Територія не 
огороджена, комунікації до будівлі не підведені, по вулиці проходять 
електричні мережі, газопровід та водопровід, але дані про їх потуж-
ність і можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.

Рівень будівельної готовності: 55 % (за даними технічного пас-
порту).

Відомості про земельну ділянку.
Категорія земель – землі житлової та громадської забудо-

ви, цільове призначення 03.15, площа – 0,1545 га, кадастровий 
№ 7421755700:01:002:0416 Відомості про обмеження у використанні 
земельної ділянки не зареєстровані.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фон-

ду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/68
Інформація про електронний аукціон.

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 лютого 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення елек-

тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електронною торговою системою для кожно-
го електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 
з умовами: 445 329,00 грн (чотириста сорок п’ять тисяч триста 
двадцять дев’ять гривень 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 44 532,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 

із зниженням стартової ціни: 222 664,50 грн (двісті двадцять дві 
тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 22 266,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни: 222 664,50 грн 
(двісті двадцять дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 22 266,45 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіонально-

му відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській 
області грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки 
об’єкта, в сумі 3 600,00 грн (три тисячі шістсот гривень 00 коп.) на 
р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, 
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.

Реквізити для перерахування операторами електронних 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по-
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of 

payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступ-
ні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: 
м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462)  
676-302, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – 
з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку 
і харчування з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Фелік-
сович, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ Фонду по Чернігівській об-
ласті від 14.01.2019 № 33 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000093-1.

Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із 
зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни 
та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта 
приватизації:

для аукціону: 4 453,29 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 2 226,65 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 2 226,65 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із 

підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операто-
рів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.

Продовження рубрики на стор. 24

Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оголоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по дніпропеТровСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловос-
ті України 

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, 
м. Дніпро, 49600, тел. 744-01-00

Нежитлові вбудовані 
приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європей-
ська, 15

93,7  805 445,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення благодійної організації на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької 
діяльності

2 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловос-
ті України 

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, 
м. Дніпро, 49600, тел. 744-01-00

Нежитлові вбудовані 
приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європей-
ська, 15

74,0  636 104,00 2 роки 
11 місяців

Організація іншої видовищно-розважальної діяльності 
(діяльність модельної школи)

3 Державна служба статис-
тики України

02359946, Головне управління статистики у Дніпропетров-
ській області, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, 
тел. (056) 778-68-43

Нежитлові вбудовані 
приміщення

02359946.1.АААДЕЕ819 Дніпропетровська обл. 
смт Слобожанське, 
вул. Теплична, 19

23,3 160 980,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень

4 Міністерство оборони 
України 

38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 
вул. Переможців, 6-А, м. Харків, 61034, тел. (050) 960-78-92

Нежитлові вбудовані 
приміщення

33689922.37.ААААЕЕ551 Дніпропетровська область, 
смт Черкаське, вул. Лісна, 12

77,0  159 571,00 2 роки 364 дні Розміщення продовольчих та непродовольчих товарів, 
алкогольних та тютюнових виробів

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

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по жиТомирСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
резерву України 

14373176, Державна організація «Комбінат «Рекорд», 10028, 
м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281, тел. 25-56-10

Нежитлові приміщення 
будівлі магазину (літ. А)

14373176.36.ТЦИТХВ058 м. Житомир, вул. Віль-
ський шлях, 269 

 109,7  225 669,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих та непро-
довольчих товарів, кафе (без реалізації товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ Фонду по Житомирській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по ЗапоріЗЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

00493698, Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана 
Хмельницького, 18, тел. (0619) 42-06-18 

Нежитлові приміщення № 6, 7 та частина 
приміщень спільного користування № 1, 2, 8, 
18 площею 7,0 м2 будівлі студентського по-
бутового павільйону (Літ. А-1) 

_ Запорізька обл., 
м. Мелітополь, просп. 
Богдана Хмельницько-
го, 20/1 

32,0 118 711,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів та інше використання нерухомого майна 
(надання послуг з дизайну)





10 відомості
приватизації

23 січня 2019 року № 4 (1232)

Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

2 Міністерство осві-
ти і науки України

03056656, ДП «Ценр науково-технічної інформації та сприяння 
інноваційному розвитку України», 03150, м. Київ, вул. Антоно-
вича, 180, тел. (044) 529-43-73 

Нежитлове приміщення № 79 3-го поверху 
будівлі центру науково-технічної інформації 
(Літ. А-10)

– м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, 77

48,4 233 601,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ Фонду по Запорізькій області, 
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 – рв ФондУ по івано-ФранківСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

37951998, Головне Управління Державної казначейської служ-
би України в Івано-Франківській області

Підвальне приміщення в 
адмінбудівлі 

37951998.1.БВУММВ021 м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 14 

137,9  1 830 660,00 
станом на 31.08.2018

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ Фонду по Івано-Франківській 
області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої 
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по київСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

телефон) 

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

найменування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкоюбез ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України,

39468482, Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській облас-
ті, 09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олексан-
дрійський, 12, тел. (0456) 39-02-08

Частина нежитлового приміщення – Київська обл., м. Біла Церква, 
бульв. Олександрійський, 12

6,4 55 000,00 2 роки 364 дні Надання послуг з ксерокопіювання та продажу 
бланків і канцелярських товарів

2 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» , 
08307, Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 
281-70-22

Частина приміщення № 240 1-му по-
версі пасажирського термінала «D» (інв. 
№ 47578)

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

4,5 433 800,00 2 роки 11 місяців Ведення діяльності з фінансових послуг (розмі-
щення пункту обміну іноземної валюти) 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ 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 – рв ФондУ по лЬвівСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування
реєстровий номер 

майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство оборони 
України

07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034, 
м. Львів, вул. Луганська, 3, тел. 270-75-38

Частина нежитлового вбудованого приміщення на 
першому поверсі цеху літ. «З-1» 

Інформація відсутня м.Львів, 
вул. Луганська,3 

50,0 217 100,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 364 дні Розміщення виробництва меблів

2 Міністерство культури 
України

02214225, Львівська національна музична академія імені 
М. В. Лисенка, 79005, м. Львів, вул. Нижанківського, 5, 
тел. (032) 235-82-68

Нежитлові приміщення (№17, 18, 21-24, 25 (час-
тина 14,0 м2) на 1-му поверсі будівлі навчального 
корпусу 

02214225.1.АААДДЛ 443 м.Львів, вул.Нижан-
ківського, 5

120,0 2 044 010,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи, у навчаль-
ному закладі

3 Державна служба України 
з питань геодезії, карто-
графії та кадастру

39769942, Головне управління Держгеокадастру у Львівській 
області, 79019, м. Львів, просп. Чорновола, 4, тел. (032) 
235-13-00

Нежитлові приміщення на 2-му поверсі в будівлі 
адміністративного корпусу 

39769942.1.ХЕЦАХП025 Львівська обл., 
м. Борислав, 
вул. Грушевського, 7

337,2 2 771 560,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 364 дні Розміщення органу місцевого самовря-
дування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по миколаївСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

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

Нежитлове приміщення № 225 в-1 дру-
гого поверху навчального корпусу № 2

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

25,7 81 780,00 2 роки 364 дні Проведення науково-навчальної 
діяльності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду 
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява 
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по одеСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

01127799, Національний університет «Одеська морська 
академія», 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, буд. 8

Частина холу 1-го поверху учбового кор-
пусу № 7 

– м. Одеса, вул. Дідріхсо-
на, буд. 8 

6,0 87 907,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

2 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

01037904, Державний регіональний проектно-
вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп», 680078, 
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Нежитлове приміщення 1-го поверху 
будівлі 

– м. Одеса, вул. Івана та 
Юрія Лип, 13

37,5 418 883,00 2 роки 11 місяців Для здійснення проектних, проектно-
вишукувальних та проектно-
конструкторських робіт

3 Міністерство освіти 
і науки України

02125473, Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет ім. К. Д. Ушинського, 65020, м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26

Нежитлове приміщення 1-го поверху будів-
лі гуртожитку № 3 

02125473.1.АФВЮШВ008 м. Одеса, вул. Старопор-
тофранківська, 71

13,1 146 849,00 2 роки 11 місяців Розміщення підсобного приміщення

4 Міністерство охоро-
ни здоров’я 

01982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеці-
альний) санаторій «Приморський» МОЗ України», Одеська 
обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне, вул. Чор-
номорська, 11а

Нежитлові приміщення Спального корпусу 
(літ. 1У) 

01982005.1.НЧИЮЦЛ3479 Одеська обл., Білгород-
Дністровський р-н, с. Ку-
рортне, вул. Чорномор-
ська, 11а

115,2 201 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

5 Міністерство освіти 
і науки України

39636145, ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський рибо-
промисловий технікум», 67701, Одеська обл., м, Білгород-
Дністровський, вул. Незалежності, 12

Нежитлові приміщення, у т. ч.: нежитлові 
приміщення (каб. № 125, 222) в будівлі 
учбового корпусу (літ. А), нежитлові при-
міщення (каб. № 106, 202, 209) в будівлі 
учбового корпусу (літ. Б) 

39636145.1.РРМСРЧ027; 
39636145.1.РРМСРЧ028 

Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Неза-
лежності (Калініна), 12 

247,9 1 472 725,00 2 роки 11 місяців Розміщення приватного навчального закла-
ду (з понеділка по суботу включно з 13.00 
до 21.00)

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, РВ Фонду по Одеській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по рівненСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
лісових ресурсів 
України

00992817, ДП «Рокитнівський лісгосп», 34200, Рів-
ненська обл., м. Рокитне, вул. Незалежності, 42, 
тел. (0365) 2-18-96

Приміщення їдальні 
«Азалія»

00992817.9.АААДГА744 Рівненська обл. смт Рокитне, 
вул.Шевченка, 2б

261,5 896 100,00 2 роки 6 місяців Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використо-
вується для провадження підприємницької діяльності і становить 
понад 50 м2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ Фонду по Рівненській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по СУмСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125510, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95

Частина нежитлового приміщення – м. Суми, вул. Ро-
менська, 87

10,0 611,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по ХарківСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування
реєстровий номер 

майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна служба ста-
тистики України

02362629, Головне управління статистики, 
61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 
28, тел. 0577062616

Нежитлове приміщення – кімн. № 9 (згідно з техпаспортом) на 3-му поверсі 7-поверхової 
адміністративно-управлінської будівлі, інв. №10310001, літ. «А-7»

02362629.1.АААДЕЖ278 м. Харків, вул. Мар-
шала Бажанова, 28

36,1 287 000,00 2 роки Розміщення офіса

2 Національна поліція 
України

40108599, Головне управління Національ-
ної поліції в Харківській області, 61002, 
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, 
тел. 0577059365

Нежитлове приміщення одноповерхової котельні, інв. № 101310250, літ. «В» 40108599.2.СКСКАЖ153 Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. Доне-
цька, 26

52,2
70 300,00 2 роки 

11 місяців
Розміщення топкової для 
забезпечення тепловою 
енергією будівлі

3 Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України

38494092, ДП «Харківське промислово-
торгівельне підприємство», 61068, м. Харків, 
вул. Тарасівська, 6, тел. 0577191110

Нежитлові приміщення 2-поверхового виробничого будинку, інв. № 424, літ. за техпаспортом 
«П-2»: на 1-му поверсі: кімн. № 33 (склад) – 69,9 м2, частина кімн. № 32 (склад, межі якого про-
ходять згідно стіни кімн. № 33 до основної стіни складу) – 69,9 м2, загальною площею 139,8 м2; 
на 2-му поверсі: кімн. № 54 (роздягальня) – 34,6 м2, кімн. № 55 (сушка) – 6,5 м2, кімн. № 56 
(коридор) – 2,5 м2, кімн. № 57 (санвузол) – 2,3 м2, кімн. № 58 (санвузол) – 2,2 м2, кімн. № 61 
(роздягальня) – 39,1 м2, кімн. № 61а (коридор) – 14,3 м2, кімн. № 62 (кабінет) –11,8 м2,  
кімн. № 63 (сушка) – 5,2 м2, загальною площею 118,5 м2

м. Харків, вул. Тара-
сівська, 6 258,3

935 500,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення складського 
господарства

4 Міністерство освіти і 
науки України

02071197, Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, 
просп. Науки, 14, тел. 0577021016

Нежитлові приміщення – кімн. № 6 площею 13,0 м2 та кімн. № 7 площею 4,2 м2 на 1-му поверсі 
5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 70994, літ. «З-5»

– м. Харків, просп. На-
уки, 14

17,2 154 900,00 1 рік Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування 
оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавЦя – рв ФондУ по ХмелЬниЦЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування
реєстровий номер 

майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

 1 Міністерство освіти і 
науки України

02548372, Державний навчальний за-
клад «Вище професійне училище № 11 
м. Хмельницького», вул. Тернопільська, 
15/2, м. Хмельницький, 29016 

Приміщення у будівлі суспільно-
побутового корпусу 

– вул. Тернопільська, 15/2, 
м. Хмельницький, 29000 

 14,3  58 410,00  2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

 2 Міністерство освіти і 
науки України

02070803, Донецький національний універ-
ситет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 
21, м. Вінниця, 21021 тел. (0432) 50-89-30

Приміщення на 4-му поверсі лабора-
торного корпусу

– вул. Свободи, 36, 
м. Хмельницький, 29000

 41,8  190 608,00  2 роки 11 місяців Розміщення офіса суб’єкта господарювання, що проводить діяль-
ність у сфері права (адвокатська діяльність)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ Фонду по Хмельницькій облас-
ті. 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 – рв ФондУ по ЧеркаСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу управління 
Балансоутримувач 

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

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

найменування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Національна поліція України 40108981, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної 
поліції України», вул. Академіка Богомольця,10, м. Київ, 01601,  
тел. (044) 254-92-71

Частина приміщення цеху 
(літ. Ш-1) 

– вул. Лесі Українки, 21, 
м. Черкаси

11,7 49 945,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний 
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шев-
ченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

Приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової адмінбудівлі

– бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси

30,2 135 600,00 2 роки 364 дні Діяльність в офісних приміщеннях

3 Національна поліція України 40108981, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної 
поліції України», вул. Академіка Богомольця,10, м. Київ, 01601,  
тел. (044) 254-92-71

Частина приміщення цеху 
(літ. Ш-1) 

– вул. Лесі України,21, 
м. Черкаси

16,1 63 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу автомобілів та площі спіль-
ного користування 

4 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

00209160 Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний ін-
ститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

Частина коридору 1-го поверху 
п’ятиповерхової будівлі

– бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси

9,0 46 280,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ 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 – рв ФондУ по ЧернігівСЬкій оБлаСТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування 
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження 

загальна 
площа, м2 

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Київська, 178, тел. (04637) 3-20-50

Частина нежитлового приміщення першого по-
верху 3-поверхової будівлі учбового корпусу № 1 

– Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Київська, 178

3,63 13 894,59 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство осві-
ти і науки України

34492238, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів 
і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», 16600, 
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10, тел.: (04631) 2-52,70, 2-32-61

Частина нежитлового приміщення будівлі 
адміністративно-учбового корпусу

– Чернігівська обл., м. Ні-
жин, вул. Шевченка, 10

3,0 10 058,82 2 роки 364 дні Для розміщення банкомата

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, РВ 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 – рв ФондУ по м. києвУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

38283024, Національний авіаційний університет, 03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, 
факс 408-30-27 

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення (на 1-му поверсі 
(фойє) корпусу № 8а) 

– 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1

13,5 270 700,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Національний банк 
України

00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, 
вул. Інститутська, 9, (044) 253-38-22

Нерухоме майно – частина не-
житлового приміщення на 1-му 
поверсі 

00032106.31.КГМПХР010 м. Київ, Інститутська, 9 
(корпус № 1, літ. А) 

2,0 71 246,00 
станом на 31.10.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення вендингових автоматів з гарячими напоями 
та продуктами харчування

3 Міністерство освіти і 
науки України

 02070921, Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 204-82-82, 
факс 204-97-88 

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення (на 4-му поверсі на-
вчального корпусу № 19) 

– 03056, м. Київ, вул. По-
літехнічна, 39

71,0 1 499 195,00 
станом на 30.11.2018

1 рік Підготовка водіїв транспортних засобів (площа 23,3 м2 – 
з постійною орендною ставкою; площа 47,7 м2 – з пого-
динною орендною ставкою (76 годин на місяць)

4 Державне управлін-
ня справами

31405158, ДП «Укрінвестбуд», 01024, м. Київ, вул. Банко-
ва, 3, тел. 253-32-46 

Нерухоме майно – нежитло-
ві приміщення на цокольному 
(фактично – першому) поверсі 
будівлі літ. «А» 

31405158.9. ФШШВЮВ020 02002, м. Київ, вул. Фло-
ренції, 1/11

20,4 480 000,00 
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи 

5 Державна служба 
статистики України

21680000, Головне управління регіональної статистики, 
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. (044) 287-60-
35, факс (044) 246-68-58 

Нерухоме майно – нежитлове 
приміщення на 1-му поверсі 

21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Еспланад-
на, 4-6

34,6 937 600,00 
станом на 31.08.2018 

2 роки 11 місяців Роздрібна торгівля продуктами харчування та напоями 
без товарів підакцизної групи

6 Міністерство культу-
ри України

02214202, Державна художня школа імені Т. Г. Шевченка, 
04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 4, тел. (044) 458-
41-21 факс (044) 456-30-58 

Нерухоме майно – нежитлове 
приміщення на 1-му поверсі в 
учбовому корпусі 

02214202.1.АААДДЛ436 04112, м. Київ, вул. Жам-
била Жабаєва, 4

14,6 254 655,00 
станом на 30.11.2018 

2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи для учнів та персоналу даного закладу

7 Міністерство освіти і 
науки України

02125295, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, 
тел. (044) 234-11-08

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення на 1-му поверсі бу-
дівлі спортивного комплексу

–  01054, м. Київ, вул. Тур-
генєвська, 3-9

119,2 2 642 952,00 
станом на 30.11.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи у навчальному закладі

8 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, 
тел. (044) 289-86-91 факс (044) 289-83-91

Нерухоме майно – частина не-
житлового приміщення на 1-му 
поверсі будівлі гуртожитку № 13

– м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 39

2,0 38 000,00 
станом на 31.10.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення інформаційно-платіжного термінала

9 Міністерство молоді 
та спорту України

39401098, Державне підприємство «Спортивний комп-
лекс «Авангард», 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46, 
тел. (044) 486-89-99

Нерухоме майно – частина не-
житлового приміщення на даху 
та стіні будівлі 

39401098.1.ГЕФХТШ116 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 46, 
літ. «А»

5,0 441 100,00 
станом на 30.11.2018 

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та 4 антен оператора теле-
комунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) 
зв’язку

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по одеСЬкій оБлаСТі про проведення 
конкУрСів на право Укладення договорУ  
оренди державного майна

І. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухо-
мого майна, яке обліковується на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Одеській області, орган управління – Міністерство 
внутрішніх справ України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення 

2-го поверху (інв. № 10310003) загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Академіка Ко-

рольова, буд. 5.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 62 273,00 (шіст-

десят дві тисячі двісті сімдесят три) гривні 00 коп. (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 

2018 р. становить 2 198,73 (дві тисячі сто дев’яносто вісім) грн 
73 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 шля-
хом 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 термінала самообслуго-
вування; строк оренди – 1 (один) рік; стартова орендна плата за 
базовий місяць оренди – грудень 2018 р. – 2 198,73 (дві тисячі сто 
дев’яносто вісім) грн 73 коп. (без урахування ПДВ); розмір орендної 
плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12 Методики роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу 
від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом коригування роз-
міру 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 стано-
вить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий місяць – грудень 
2018 р.), – 13 192,38 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські рек-
візити: Одержувач: РВ Фонду по Одеській області, код: 20984091, 
рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок 
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна 
площею 2,0 м2»; конкурс проводиться з використанням відкритос-
ті пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, 
на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та 
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру оренд-
ної 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 орендо-
давцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання 
об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збережен-
ня 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 балансоутримувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укла-
дення з балансоутримувачем договру на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати 
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення до-
говору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання 
договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належно-
му стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансо-
утримувачу 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 здій-
снення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підста-
вою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з 
моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець кон-
курсу 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 дого-
вору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається 
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання про-
позицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі по-
рушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди 
сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перерахову-
ється до Державного бюджету України.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця 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 вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у РВ Фонду по Одеській області за адресою: м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ Фонду по Одеській 
області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ІІ. Регіональне відділення Фонду по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомо-
го майна, яке обліковується на балансі ДП «Адміністрація морських 
портів України», орган управління – Міністерство інфраструктури 
України.
  Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першо-

го поверху адміністративного корпусу «А» на території 
транзитно-вантажного термінала (інв. № 060387, реєстровий 
№ 38727770.10.АААИГА549) загальною площею 32,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Андрієвсько-
го, буд. 2.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 481 115,00 (чо-
тириста вісімдесят одна тисяча сто п’ятнадцять) гривень 00 коп. 
(без ПДВ).

Стартова орендна плата за базовий місяць становить 
7 501,70 (сім тисяч п’ятсот одна) грн 70 коп. (без ПДВ).

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-
тою; мета використання: розміщення офіса; строк оренди – 2 (два) 
роки 11 (одинадцять) місяців; стартова орендна плата за базовий 
місяць оренди – грудень 2018 р. – 7 501,70 (сім тисяч п’ятсот одна) 
грн 70 коп. (без урахування ПДВ); розмір орендної плати за перший 
місяць оренди відповідно до п. 12 Методики розрахунку орендної пла-
ти 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 наступ-
ного за базовим місяця до останнього числа першого місяця орен-
ди; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових 
орендних плат, – 45 010, 02 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські 
реквізити: одержувач: РВ Фонду по Одеській області, код: 20984091, 
рахунок: 37318033000044, МФО: 820172 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок 
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого май-
на площею 32,8 м2»; конкурс проводиться з використанням відкри-
тості 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 оренд-
ної 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), на-
дання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балан-
соутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди 
за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого 
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення захо-
дів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 
15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу 
ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь ба-
лансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь 
строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутри-
мувачем 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; 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 пе-
реможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати 
договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту 
його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди 
(протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником 
конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по оренд-
ній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї 
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем 
конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гаран-
тійний внесок не повертається та перераховується до Державного 
бюджету України.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладання 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця 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 вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у РВ Фонду по Одеській області за адресою: м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. № 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні 
Фонду по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
такі матеріали (для об’єктів І – ІІ):

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним, у т. ч. банківські реквізити;

відомості про претендента – для юридичної особи: документи, що 
посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвід-
чені 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; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформаціїї 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 кон-
курсу до 16.00, в п’ятницю та передсвяткові дні – до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по ХарківСЬкій оБлаСТі про проведення 
конкУрСів на право оренди державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – части-

на кімн. № 50 (вестибуль) на першому поверсі 4-поверхового 
головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий 
№ 00493758.1.БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею 
8,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала 
Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської 
державної зооветеринарної академії.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 09.10.2018 становить 51 000,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 2120,58 грн (без ПДВ) або на-
дати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний 
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, 
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, 
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника 
конкурсу з оренди».

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без 
урахування ПДВ становить 353,43 грн, при орендній ставці 8 %, 
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. 
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення торговель-
ного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підак-
цизної групи.

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. про-
типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не 
меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у 
порядку, визначеному законодавством, зокрема, від пожежі, зато-
плення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно по-
новлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії догово-
ру майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше про-
довження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови 
погодження з органом управління.

11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 

договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балан-
соутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладення договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 15% від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. 

№ 1 на першому поверсі 4-поверхового виробничого корпусу, 
інв. № 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017, літ. «П-4», загаль-
ною площею 46,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 
40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства Науково-
дослідний технологічний інститут приладобудування.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 09.11.2018 становить 133 100,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Державне космічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 10203,24 грн (без ПДВ) або на-
дати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний 
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, 
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, 
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника 
конкурсу з оренди».

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без 
урахування ПДВ становить 1700,54 грн, при орендній ставці 
15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну 
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що-
місячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення вироб-
ництва.

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. про-
типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не 
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меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у 
порядку, визначеному законодавством, зокрема, від пожежі, зато-
плення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно по-
новлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії догово-
ру майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше викорис-
тання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чин-
ного законодавства.

11. Заборона приватизації, суборенди та укладення орендарем 
договорів про спільну діяльність.

12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балан-
соутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладення договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менше ніж 10% від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розмі-
ру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 
11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 

№ 6, 7 на першому поверсі одноповерхової будівлі столяр-
ної майстерні, інв. № 125043, реєстровий № КЕРГКЖ022, 
літ. «Е-1», загальною площею 84,3 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Науково-дослідний технологічний інститут прила-
добудування».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 09.11.2018 становить 242 300,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Державне космічне агентство України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 18574,32 грн (без ПДВ) або на-
дати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний 
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, 
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, 
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника 
конкурсу з оренди».

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без 
урахування ПДВ становить 3095,72 грн, при орендній ставці 
15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну 
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що-
місячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробни-
цтва.

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. про-
типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не 
меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у 
порядку, визначеному законодавством, зокрема, від пожежі, зато-
плення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно по-
новлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії догово-
ру майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше викорис-
тання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чин-
ного законодавства.

11. Заборона приватизації, суборенди та укладення орендарем 
договорів про спільну діяльність.

12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балан-
соутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 

КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладання договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 10% від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розмі-
ру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 
11.30 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.30.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; про-
позиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної пла-
ти, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником 
із зазначенням банківських реквізитів;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-
му порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку (за останній звітний період);

інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій від-
повідно до законодавства (у довільній формі).

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються 
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, 
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати прове-
дення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На 
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) 
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, пло-
ща, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості 
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, 
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповно-
важені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-
верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника 
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин 
до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години 
за місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отри-
мати у РВ Фонду по Харківській області (відділ оренди) за адресою: 
м. Харків, майдан Театральний, 1.

м. КИїВ
інФормаЦія 
рв ФондУ по м. києвУ щодо проведення конкУрСів 
З викориСТанням відкриТоСТі пропонУвання  
роЗмірУ орендної плаТи За принЦипом аУкЦіонУ 
на право оренди державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 14 (на 1-му поверсі 
корпусу № 5), що перебуває на балансі Національного університету 
фізичного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46 600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 року) 

становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета використання: 
розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску):одержувач – Регіональне відді-
лення 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 – частина нерухомого майна загальною 
площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ділова 
(Димитрова), 14 (на 1-му поверсі корпусу № 5) та перебуває на 
балансі Національного університету фізичного виховання і спорту 
України, без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди по-
рівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; 
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільо-
вого 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 збе-
реження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псу-
ванню, 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 каз-
начейства 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 вико-
ристання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 

утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору 
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на 
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на 
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхо-
вого поліса і платіжного доручення про сплату страхового плате-
жу; 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 від-
кликані 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 кон-
курсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоу-
тримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення 
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової плати торгів.

Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день піс-
ля дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, буль-
вар Шевченка, 50г, РВ 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 до-
говорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 8-10 (на 1-му поверсі 
корпусу № 8), що перебуває на балансі Національного університету 
фізичного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 

року) становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета викорис-
тання: розміщення торговельних автоматів, що відпускають продо-
вольчі товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата га-
рантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стар-
тових орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок по-
винен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відді-
лення 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 – частина нерухомого майна загальною 
площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Ділова 
(Димитрова), 8-10 (на 1-му поверсі корпусу № 8) та перебуває на 
балансі Національного університету фізичного виховання і спорту 
України, без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди по-
рівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; 
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільо-
вого 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 збе-
реження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псу-
ванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здій-
снювати 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 підтверджних документів); на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець кон-
курсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта орен-
ди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Вне-
сений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній 
місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутри-
мувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укла-
дення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не 
меншу ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом 
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхо-
вого платежу; на момент укладення договору оренди переможець 
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача 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 дого-
вору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо 
матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для 
їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазна-
ченого 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 балан-
соутримувачу у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % 
балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати 
укладення договору оренди плати за шість місяців; гарантійні вне-
ски 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 конкур-
сі, 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 гаран-
тійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
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ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40% від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 10-й календарний 
день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 
м. Київ, бульвар Шевченка, 50г, РВ Фонду по м. Києву (кімна-
та № 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (на 1-му поверсі корпусу 
№ 1), що перебуває на балансі Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 року) 

становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета використання: 
розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділен-
ня 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 – частина нерухомого майна загальною площею 
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури 1 (на 
1-му поверсі корпусу № 1) та перебуває на балансі Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, без ПДВ»; най-
більший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-
ристання 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 при-
ватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого 
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати май-
но 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 ураху-
ванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи проти-
пожежної 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 за-
безпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплати-
ти 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 зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використан-
ня майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого майна та надання комунальних послуг орен-
дарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди 
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вар-
тість (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 орендо-
давця 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 конкур-
су зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоу-
тримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення 
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, РВ 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 до-
говорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (на 1-му поверсі корпусу 
№ 3), що перебуває на балансі Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 року) 

становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета використання: 

розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділен-
ня 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 – частина нерухомого майна загальною площею 
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Фізкультури 1 (на 
1-му поверсі корпусу № 3) та перебуває на балансі Націо нального 
університету фізичного виховання і спорту України, без ПДВ»; най-
більший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-
ристання 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 при-
ватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого 
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати май-
но 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 ураху-
ванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи проти-
пожежної 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 за-
безпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплати-
ти 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 зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використан-
ня майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого майна та надання комунальних послуг орен-
дарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди 
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вар-
тість (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 орендо-
давця 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 конкур-
су зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоу-
тримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення 
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, РВ 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 до-
говорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.
 5. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (на 1-му поверсі корпусу 
№ 4), що перебуває на балансі Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 

року) становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета викорис-
тання: розміщення торговельних автоматів, що відпускають продо-
вольчі товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата га-
рантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стар-
тових орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок по-
винен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділен-
ня 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 – частина нерухомого майна загальною площею 
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Фізкультури 1 (на 
1-му поверсі корпусу № 4) та перебуває на балансі Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, без ПДВ»; най-
більший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-
ристання 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 при-
ватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого 
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати май-
но 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 ураху-

ванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи проти-
пожежної 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 за-
безпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплати-
ти 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 зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використан-
ня майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утри-
мання орендованого майна та надання комунальних послуг орен-
дарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди 
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на його вар-
тість (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 орендо-
давця 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 конкур-
су зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоу-
тримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення 
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, РВ 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 до-
говорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.
 6. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (на 2-му поверсі корпусу 
№ 6), що перебуває на балансі Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 року) 

становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета використання: 
розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відді-
лення 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 – частина нерухомого майна загальною 
площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Фіз-
культури 1 (на 2-му поверсі корпусу № 6) та перебуває на балансі 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
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 призна-
чення 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 орен-
дованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утри-
мувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в 
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в орен-
ду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати за-
ходи 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 каз-
начейства 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 вико-
ристання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору 
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на 
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на 
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхо-
вого поліса і платіжного доручення про сплату страхового плате-
жу; 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 від-
кликані 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 кон-
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курсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоу-
тримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення 
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, РВ 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 до-
говорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.
 7. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 

майно – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (на 1-му поверсі корпусу 
№ 7), що перебуває на балансі Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31 липня 2018 року становить 46600,00 грн без урахуван-
ня ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (грудень 2018 року) 

становить без урахування ПДВ 365,44 грн; мета використання: 
розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 2192,64 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен 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 затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відді-
лення 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 – частина нерухомого майна загальною 
площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Фіз-
культури 1 (на 1-му поверсі корпусу № 7) та перебуває на балансі 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
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 призна-
чення 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 орен-
дованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утри-
мувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в 
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в орен-
ду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати за-
ходи 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 каз-
начейства 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 вико-
ристання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору 
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на 
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на 
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхо-
вого поліса і платіжного доручення про сплату страхового плате-
жу; 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 від-
кликані 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 кон-
курсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоу-
тримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення 
договору оренди плати за шість місяців; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
40 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс буде проведено о 12.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, РВ 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 до-
говорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-21.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали (для об’єктів 1 – 7):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься 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 підприємни-
цтва – 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 уповно-
важені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію 
щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запеча-
таному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної 
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу 
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кім-
ната № 102).

ПІДСУМКи
інФормаЦія 
рв Фонду по вінницькій області про підсумки  
конкурсу на право оренди державного майна

За результатами оголошеного конкурсу на право оренди об’єкта 
державної власності, що перебуває на балансі державного підприєм-
ства «Гайсинський спиртовий завод», а саме: нежитлових будівель: 
прохідної (літ. А,а,а1) (з площадкою та ваговою) площею 58,3 м2; 
трансформаторної (літ. А) площею 33,0 м2; механічної майстерні 
(літ. А) загальною площею 393,6 м2; цеху сухих кормових дріжджів 
(літ. А) загальною площею 1555,8 м2; насосної станції (літ. Ї) загаль-
ною площею 130,4 м2; споруд: градирні (літ. ї) площею забудови 
127,67 м2; градирні (літ. ї1) площею забудови 49,2 м2; димової труби 
(літ. і) за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гай-
син, вул. Заводська, 28; нежитлових будівель: прохідної (літ. Д) (з 
ваговою) площею 41,3 м2; спиртосховища (літ. А) загальною пло-
щею 219,8 м2 за адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, 
м. Гайсин, вул. Механізаторів, 21 комісією прийнято рішення про 
укладення договору оренди з єдиним претендентом – товариством 
з обмеженою відповідальністю «Корпорація Скіф-96».

ІНфОрмацІя ПрО ОреНДУ вІЙСьКОвОГО маЙНа
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інФормаЦія 
кев м. дніпро про проведення конкУрСУ на право 
Укладення договорів оренди державного майна

Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України
Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосков-

ський р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 3, військове містечко № 3, інв. 
№ 190.
 Об’єкт оренди, площа ( м2): нежитлове приміщення 18,0 м2.
Тартова орендна плата – 493,23 грн з метою розміщення торго-

вельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи.

Базовий місяць орендної плати – вересень 2018 р., визна-
чений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання 
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ 
від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (що-

місяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції.

3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечен-
ня його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завда-
ток в розмірі, не меншому ніж плата за перший (базовий) місяць 
оренди. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар 
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдат-
ку в розмірі двомісячної орендної плати. Завдаток зараховується 
як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови 
переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток по-
верненню не підлягає.

5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів 

ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному 

стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період орен-

ди та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання 

договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним 
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відно-
вити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.

12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим 
використанням об’єкта оренди.

13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
14. Термін дії договору оренди – до трьох років.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який за-

пропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання 
об’єкта оренди та при інших рівних умовах найбільшу орендну плату 
за базовий місяць розрахунку.

Конкурс відбудеться в Гвардійському підрозділі КЕВ м. Дні-
про за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 
смт Гвардійське, вул. Буркіна, буд. 8 через 20 календарних 
днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відо-
мості приватизації».

Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів 
з моменту публікації цієї інформації в газеті «Відомості привати-
зації».

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конвер-
ті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу 
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, 
які працюють без печатки).

Документи приймаються за адресою: Дніпропетровська обл., Но-
вомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, буд. 8, кімн. 206.

За додатковою інформацією звертатися за тел. (066) 731-24-31.

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.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майдан-

чик з асфальтним покриттям на території військового містечка 
№ 60 за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 26.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
чинного законодавства України, становить 122,37 грн (без ПДВ) 
за базовий місяць оренди – листопад 2018 року.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегу-
ванню на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж 
на аналогічних об’єктах інших форм власності.

2. Використання нерухомого військового майна для розміщення 
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендовано-
го майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здій-
снення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендо-
ваному приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні 
речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта 
оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту до-
вкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів 
з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні 
три місяці оренди.

12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-
ності на орендоване майно.

13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції пода-
ються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 кален-
дарних 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 такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
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 кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької 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 оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію до-
кумента, що посвідчує представника фізичної особи;

для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та за-
безпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати 
(завдатку та гарантії), додатковi пропозицii до договору оренди; 
платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо пе-
рерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести 
стартових орендних плат; повiдомлення про засоби зв’язку з учас-
ником 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 безпе-
ки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)».

інФормаЦія 
кев м. ЧернівЦі про проведення конкУрСУ на право 
Укладення договорУ оренди державного 
війСЬкового майна

Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – КЕВ м. Чернівці (код ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове 

вбудоване приміщення 4-го поверху (№ 4-69) площею 10,0 м2 
будівлі (літ. А) Гарнізонного будинку офіцерів (інв. № 4) військо-
вого містечка № 101 за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку ста-
новить 78799,58 грн (сімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять 
гривень 58 коп.) без ПДВ.

Стартовий розмір плати за оренду державного (військово-
го) майна за базовий місяць (листопад 2018 року) при вико-
ристанні об’єкта з метою розміщення офісного приміщення, крім 
офісного приміщення оператора телекомунікацій, який надає по-
слуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера  
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернет, орендна 
ставка 18 %, визначено відповідно до вимог чинного законодавства 
і становить 1198,54 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної 
плати за базовий місяць.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа міся-
ця, наступного за звітним).

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільо-
вим призначенням.

4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців із можливістю продовження 
терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків 
за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача та по-
годження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Про-
довження договору у визначеному вище порядку можливе за умови 
якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення 
строку дії договору. У разі якщо на момент продовження договору 
оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три 
роки тому, для продовження договору оренди здійснюється нова 
оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті 
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, ви-
значеному чинним законодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого 
майна.

7. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб.

10. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом 
оренди та за прилеглу територію.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 № 12/01-05-РП 
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта державної власності – комплекс нежитлових будівель за-
гальною площею 5126,2 м2 у складі: нежитлова будівля літ. А загаль-
ною площею 4088,3 м2; тамбур літ. а загальною площею 19,0 м2; 
підвал літ. А п/д загальною площею 1018,9 м2; ґанок літ. а1; навіс 
літ. а2; підсобна будівля літ. Б; трансформатор літ. В; огорожа №1; 
огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4; вимощення І, що розташо-
ваний за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гага-
ріна, 2 та перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 № 12/01-06-РП  
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта державної власності – нежитлова будівля загальною площею 
484,3 м2, що перебуває на балансі Управління соціального захисту 
населення Синельниківської районної державної адміністрації (код за 
ЄДРПОУ 25001414) та розташована за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 179.

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 № 12/01-07-РП 

11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати 
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, 
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення не-
залежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих днів з моменту 
оголошення результатів конкурсу.

13. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.

14. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ються у вигляді завдатку у розмірі, не меншому ніж трикратний розмір 
орендної плати за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься 
протягом 10 днів з моменту укладення договору оренди в рахунок 
плати за останній (останні) місяці оренди.

15. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

16. Сплата гарантійного внеску (відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).

17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди 
нерухомого військового майна у 5-денний термін після проведення 
конкурсу.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбіль-
ший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення ви-
конання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують сплату гаран-
тійного внеску, який становить шість стартових орендних плат.

Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перераху-
вання коштів на такі реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ м. 
Чернівці, код ЄДРПОУ 08179180, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, р/р 
35223240005673;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-

прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – 
клуб школяра, що перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоградву-
гілля» (код за ЄДРПОУ 00178353) та розташований за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Павлоград, вул. Можайського, 8Б.

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 № 12/01-08-РП 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – 
група інвентарних об’єктів у складі: резервуар для води з фільтром 
№ 1; контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 кВт; резервуар для 
води з фільтром № 2, водопровідна насосна станція, що перебуває 
на балансі ТОВ «Хлібзавод № 3» (код за ЄДРПОУ 34984708), розта-
шованого за адресою: Дніпропетровська обл., Петріківський район, 
с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 5. 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв Фонду по львівській області про прийняття  
рішення про приватизацію
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Львівській області від 17.01.2019 № 00072 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної влас-
ності: окремого майна – нежитлових приміщень № 384, 385, 386, 387, 
388, 389 загальною площею 144,3 м2 в будівлі за адресою: м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 71, що перебуває на балансі Державного 
підприємства Державний інститут проектування міст «Містопроект» 
(код ЄДРПОУ 02497909), шляхом викупу орендарем – Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Опора Захід».

чих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості 
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство.

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від 
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу 
про банкрутство;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкур-

су, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству 
України.

Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної 
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» 
із зазначенням назви учасника конкурсу, найменування та місцез-
находження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з від-
битком печатки (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкур-
сі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, 
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімната 3.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 22-й календарний 
день після дати опублікування цієї інформації у газеті «Відо-
мості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 
43, кімната № 11.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваже-
ними особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні 
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учас-
ників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу (кімната № 11).

Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за те-
лефоном (0372) 52-88-03. 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській області від 16.01.2019 № 13 внесено зміни 
до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 192 «Про прий-
няття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окре-
мого майна», а саме: п. 2 наказу викласти в такій редакції: «Прива-
тизувати об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлю кузні 
загальною площею 78,2 м2, що перебуває на балансі Корецького 
ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 03760316, за адресою: 
34700, Рівненська область, м. Корець, вул. Київська, 200 шляхом 
продажу на електронному аукціоні з умовами.

  

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 16.01.2019 № 14 внесено зміни до 
наказу регіонального відділення від 05.12.2018 № 566 «Про прийнят-
тя рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна», а саме: п. 2 наказу викласти в такій редакції: «Приватизувати 
об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлю столярного цеху 
загальною площею 209,1 м2, що перебуває на балансі Корецького 
ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄДРПОУ 03760316, за адресою: 
34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200 
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.

Продовження рубрики на стор. 23

прийнято рішення про приватизацію

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по волинСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТа оЦіноЧної діялЬноСТі
  1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністратив-

ної будівлі «А-9» площею 14,7 м2 за адресою: 43025, м. Луцьк, 
вул. Шопена,12, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Волинській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, м. Луцьк, вул. Шо пе-
на,12.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладен-
ня договору оренди. Телефон: (0332) 24-80-24. Телефакс: (0332) 
24-34-77.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної 
ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена,12. Цільове призначення земельної 
ділянки: В.03.01 Для будівництва та обслуговування будівель орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділян-
кою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1433583,09 грн 
на 14.02.2018.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 

на 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,46 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме май-
но –приміщення, частина будівель. Особа – платник робіт з оцінки – 
ФОП Пасічник А. А.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 року № 47) (далі – Положення).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення 
Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з 
незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють 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 про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 

оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію, 
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, 
а саме:

1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремо-
му конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із 
законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). 
У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з до-
кументів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії до-
кументів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не 
зараховуються;.

3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення).

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недосто-
вірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Ки-
ївський майдан, 9).

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та 
робоча група з опрацювання документів претендента знаходять-
ся за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон: 
(0332) 24-00-57.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду 
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, каб. 801.

У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або 
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним ро-
бочий день.

Конкурсну документацію необхідно подати до сектору органі-
заційно-адміністративного забезпечення Регіонального відділення 
Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 
9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення 
конкурсу (включно).

інФормаЦія 
рв ФондУ по волинСЬкій оБлаСТі про оголоШення  
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТа оЦіноЧної діялЬноСТі
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина котельні з димовими 

трубами «К-1» площею 94,2 м2 за адресою: 45313, Іваничівський 
район, с. Будятичі, вул. Івана Франка (вул. Жовтнева), 14, облікову-
ється на балансі Державного навчального закладу «Нововолинський 
центр професійно-технічної освіти».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45313, Іваничівський район, 
с. Будятичі, вул. Івана Франка (вул. Жовтнева), 14.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди.

Телефон:(0332) 24-80-24. Телефакс:(0332)24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 2,3954 га (пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної 
ділянки: Іваничівський район, с. Будятичі, вул. Івана Франка,14. Цільове 
призначення земельної ділянки: В.03.02. Для будівництва та обслуго-
вування будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна гро-
шова оцінка земельної ділянки: 861864,92 грн на 10.12.2018.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 

на 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, 

частина будівель – виробниче.
Особа – платник робіт з оцінки – ТзОВ «УТГК «ЕСКО – ВОЛИНЬ».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення 
Фонду по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг з 
незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповід-
но до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження прак-
тичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа-
лізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
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Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в за-
печатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:

1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремо-
му конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із 
законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). 
У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з до-
кументів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії до-
кументів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не 
зараховуються.

3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення).

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недосто-
вірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Волинській області (43027, м. Луцьк, Ки-
ївський майдан, 9).

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та 
робоча група з опрацювання документів претендента знаходять-
ся за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб.801. телефон: 
(0332) 24-00-57.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ Фонду 
по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, каб. 801.

У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або 
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним ро-
бочий день.

Конкурсну документацію необхідно подати до сектору органі-
заційно-адміністративного забезпечення регіонального відділення 
Фонду по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 
9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення 
конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по дніпропеТровСЬкій оБлаСТі 
про оголоШення конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів 
оЦіноЧної діялЬноСТі, які БУдУТЬ ЗалУЧені 
до проведення неЗалежної оЦінки майна
 1. Назва об’єкта: нежит лове вбудоване приміщення площею 

14,0 м2 (у т. ч. 1,2 м2 площа загального користування). Балансо-
утримувач: Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетров-
ській області. Платник – ФОП Гулак Т. В.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель.
 2. Назва об’єкта: нежит лове вбудоване приміщення пло-

щею 36,34 м2 (у т. ч. 4,74 м2 площа загального користування). 
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кри-
вий Ріг, вул. Пушкіна, 4.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетров-
ській області. Платник – ТОВ «ЛІДЕРАЛЬЯНС».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель.
 3. Назва об’єкта: нежит лова будівля площею 39,04 м2. Ба-

лансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській 
області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добро-
любова, 9а.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетров-
ській області. Платник – ФОП Штепа В. М. Дата оцінки 23.12.2018.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 4. Назва об’єкта: нежит лове вбудоване приміщення пло-

щею 156,4 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр 
професійної освіти». Адреса: м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського 
(Ширшова), 16.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропетров-
ській області. Платник – ТОВ «Автошкола Кочкова».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель.
 5. Назва об’єкта: нежит лові вбудовані приміщення загаль-

ною площею 2847,50 м2. Балансоутримувач: ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ». Адреса: м. Дніпро, вул. П. Калнишевського, 27к.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ Фонду по Дніпропе-
тровській області. Платник – ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Дата оцінки – 
10.12.2018.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 3,12 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель.
 6. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі вна-

слідок незбереження групи інвентарних об’єктів у складі: 
5 житлових будинків (інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 
до житлових будинків (№ 305, 305), вбиральня № 1 та № 3 (інв. 
№ 313, 315), 2 каналізації (інв. № 228, 229), 2 свердловини артезі-
анські (інв. № 26, 27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопро-
від (інв. № 28), зовнішній водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. 
№ 30), газопровід магістральний (інв. № 31), зовнішній газопро-
від (інв. № 13), 3 лінії електропередач (інв. № 24, 35, 47), зовніш-
ня електромережа (інв. № 9), артскважина (інв. № 11), пожежне 
водоймище (інв. № 12), 2 пожежні водойми (№36, 35). Балансоу-
тримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та фактична 
адреса Товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,  
вул. Дніпровська, 1).

Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі 
внаслідок незбереження державного майна. Замовник/Платник – РВ 
Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 01.10.2018.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
6,591 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені 
державі (за подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, 
знищення, псування – будівлі, інженерні мережі).

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-
ділення 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 вста-
новленою формою; інформацію про претендента за встановленою 
формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, по-
винні 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 Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесени-
ми наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико-
нання робіт (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 до-
кументального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 01 лютого 2019 р. 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 07.02.2019 
об 11.00, телефон для довідок (056)744-11-51

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по донеЦЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСів З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення неЗалежної 
оЦінки індивідУалЬно-виЗнаЧеного майна
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежит лові вбудовані при-

міщення загальною площею 673,9 м2 третього поверху будівлі 
їдальні, що перебувають на балансі Військової частини 3035 Східного 
оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України 
(код ЄДРПОУ 23313902). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, б.2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: 
(057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська 
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –3,45 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель, зокрема порівняної площі.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежит лового вбу-

дованого приміщення площею 2,0 м2 коридору першого по-
верху будівлі адміністративно-побутового комбінату, що пере-
буває на балансі ВП «Шахта «Родинська» ДП «Мирноградвугілля» 
(код ЄДРПОУ 33504980). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне-
цька область, Покровський район, м. Родинське, вул. Шахтарської 
Слави, б/н.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: 
(057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Державний ощад-
ний банк України».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень 
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежит лові вбудовані примі-

щення загальною площею 49,1 м2 та частина коридору площею 
6,7 м2 першого поверху будівлі лікарні, що перебуває на балансі 
Краматорської міської державної лікарні ветеринарної медицини (код 
ЄДРПОУ 00694267). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Шадринська, б.33.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Донецькій області, телефон/телефакс: 
(057)700-03-14, електронна адреса donetsk@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр 
здоров’я тварин».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –2,8 тис. грн. У якості 

подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим 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 ді-
ють 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 про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях 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 додат-
ком 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 держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);.

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 

м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (4-й поверх). Телефон для до-
відок (057)700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відділенні 

Фонду державного майна по Донецькій області за адресою: 
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд.1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Донецькій області (3-й 
поверх) не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по жиТомирСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення  
неЗалежної оЦінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежит лові приміщення 

площею 46,3 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Житомирській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Європейська, 19/10. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замов-
ник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ФОП Трибун Л. С. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для 
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежит лове приміщення 

площею 12,5 м2 в адмінбудинку (літ. А-1), що перебуває на ба-
лансі Головного управління Держпродспоживслужби в Житомир-
ській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
смт Романів, вул. Суворова, 5. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. 
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Руденко Д. П. Очікувана най-
більша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини бу-
дівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина нежит лового при-

міщення площею 3,0 м2 у будівлі головного корпусу універси-
тету – навчальний корпус № 1, що перебуває на балансі Житомир-
ського державного технологічного університету. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцін-
ки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сколозуб Г. О. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, 
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежит лова будівля пло-

щею 106,0 м2 (літ. А2), що перебуває на балансі Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Баранівському районі. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Баранівка, 
вул. Соборна, 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник 
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – Благодійна організація Благодійний фонд 
«Майбутнє Полісся». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під 
час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – будівлі, зокрема порівняльної площі та за функціональним 
призначенням – адміністративна, торгівельно-адміністративна, тор-
гівельна, нерухомість закладів громадського харчування, виробнича, 
виробничо-складська, складська нерухомість.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежит лове приміщення 

гаража (літ. А) площею 27,4 м2, що перебуває на балансі Малин-
ської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 8а. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. 
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення 
Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Малинська 
районна рада. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час об-
рання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – 
приміщення, частини будівель.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах цих 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). Про-
позиція 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 запо-
вненою 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); 
підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Житомирській області (каб. 
401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублі-
кування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській 
області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контак-
тний телефон: (0412) 42-04-18.
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інФормаЦія 
рв ФондУ по жиТомирСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення  
неЗалежної оЦінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкти газорозподільної 

системи, власником яких є держава та які обліковуються на 
балансі оператора газорозподільної системи ПАТ «Житомир-
газ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Берди-
чівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський, 
Овруцький, Малинський, Чуднівський, Попільнянський райони. 
Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгал-
терського обліку. Кількість об’єктів – 9876 одиниць: 9840 – інженер-
ні споруди, 36 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2011. 
Балансова залишкова вартість майна – 180496,548 тис. грн станом 
на 31.12.2011. Кількість об’єктів – 11216 одиниць: 11177 – інженер-
ні споруди, 10 – інше майно (речі), 29 – рухоме майно (автомобі-
лі) станом на 31.12.2016. Балансова залишкова вартість майна – 
240350,009 тис. грн станом на 31.12.2016. Дата, на яку проводиться 
оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016. Замовник оцінки – Регіо-
нальне відділення Фонду по Житомирській області; інформація про 
платника буде вказана в договорі. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 169,0 тис. грн. Подібні для 
об’єкта оцінки об’єкти – споруди, зокрема, аналогічного функціо-
нального призначення, транспортні засоби.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподіль-

ної системи, власником яких є держава та які обліковуються 
на балансі оператора газорозподільної системи ПАТ «Корос-
тишівгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
Коростишівський район. Мета проведення незалежної оцінки: пе-
реоцінка для цілей бухгалтерського обліку. Кількість об’єктів – 121 
одиниця: 10 – будівлі, 101 – інженерні споруди, 2 – рухоме майно 
(автомобілі) 8 – інше майно (речі) станом на 31.12.2011. Балансова 
залишкова вартість майна – 2755,293 тис. грн станом на 31.12.2011. 
Кількість об’єктів – 148 одиниць: 12 – будівлі, 134 – інженерні спору-
ди, 2 – рухоме майно (автомобілі) станом на 31.12.2016. Балансова 
залишкова вартість майна – 10293,5 тис. грн станом на 31.12.2016. 
Дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.12.2011 та 31.12.2016. 
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомир-
ській області; інформація про платника буде вказана в договорі. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 30000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі 
та споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення, 
транспортні засоби.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення) 
(для об’єктів другого рівня складності).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах цих 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 з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція 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 запо-
вненою 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); 
підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати – 20 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з 
описом документів, шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Житомирській області 
(каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублі-
кування цієї інформації об 11.00 у РВ Фонду по Житомирській 
області, за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, контак-
тний телефон: (0412) 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IнФормаЦIя 
регіоналЬного відділення ФондУ по ЗакарпаТСЬкій 
оБлаСТі про оголоШення конкУрСУ З відБорУ 
СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, які БУдУТЬ ЗалУЧені 
до проведення неЗалежної оЦінки майна
 Назва об’єкта оцінки: склад матеріальний (літ. В) загальною 

площею 464,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська 
обл., м. Виноградів, вул. Франка І., 100. Балансоутримувач: Виногра-
дівське міжрайонне управління водного господарства.

Мета проведення незалежної оцінки: для продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з 
оцінки: РВ Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: 
ТОВ «Платі Юкрейн Лімітед».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2019.

Подібними до об’єкта оцінки є: виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3000 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 кален-

дарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного 
майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових 
прав на них».

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників кон-
курсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вар-

тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з надан-
ням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаної в окремому конверті;.

підтвердних документів – заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), 
інформація про претендента (додаток 5);.

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).

Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 613883.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної 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 фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області 
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 
01 лютого 2019 року 15.45 (включно).

Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ Фонду по Закарпатській 
області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) 
07 лютого 2019 року.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по лЬвівСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення неЗалежної 
оЦінки оБ’єкТів оренди державної влаСноСТі
 1. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованих нежит лових 

приміщень загальною площею 5,0 м2 (по 1,0 м2), які розміщені 
на першому, другому, третьому, четвертому та п’ятому повер-
хах будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Кульчицької, 10. Балансоутримувач: ВСП Технологічний коледж 
Національного університету «Львівська політехніка».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Кульчицької, 10.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Боберський Андрій Миколайович.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежит лове приміщен-

ня № 3 загальною площею 20,1 м2 на першому поверсі будів-
лі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Золочів, 
вул. Труша, 2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Львівській області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., м. Золочів, вул. Труша, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Центр сервісного обслугову-
вання».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина поверхні металевої димо-

вої труби площею 24,02 м2 та частина асфальтобетонної пло-
щадки біля основи труби площею 20,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44. 
Балансоутримувач: 3 спеціальний регіональний центр швидкого 
реагування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
МНС України.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інтернаціональні телекомуні-
кації».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежит лові приміщення 

загальною площею 111,4 м2, які розміщені на першому по-
версі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пу-
люя, 30. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж НУ «Львівська 
політехніка».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Пулюя, 30.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОПТЕХ».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежит лові приміщення на першо-

му поверсі основної частини цеху та складу кормових дріжджів 
загальною площею 354,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., Буський р-н, с. Сторонибаби, вул. Заводська, 1. 
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-

динкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., Буський р-н, с. Сторонибаби, вул. Заводська, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «ВО «ПРОТЕКС ГРУП».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та до-

повнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що 
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комі-
сією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 3 – 2400,00 грн; 
для об’єктів № 4 та № 5 – 3000,0 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватись 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 держав-
ного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січо-
вих Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для об’єктів № 1, 2, 4 – приміщення, частини будівель 
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна неру-
хомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); 
для об’єкта № 3 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні 
частини будівель, призначені для їх розміщення; для об’єкта № 5 – 
приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або 
складська нерухомість).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією 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, оформ-
лення 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 діяль-
ності, 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), інфор-
мація 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 докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, 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 оціноч-
ної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по 
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. 
Телефони для довідок: (032)255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ 
інФормаЦія 
рв ФондУ по миколаївСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі 
для проведення неЗалежної оЦінки оБ’єкТів оренди

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження догово-
ру оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення 
першого поверху одно-
поверхової будівлі

24,0 м. Миколаїв, 
вул. Космо-
навтів, 61

Миколаївська філія  
ДП «Державний науково-
дос лідний та проектно- 
ви шу кувальний інститут  
«НДІпроектреконструкція»

31.01.19

2 Нежитлові приміщення 
першого поверху № 8, 
12, 13;
нежитлові приміщення 
другого поверху № 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

62,3;

130,0

м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/25

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

31.12.18

3 Нежитлові приміщення з 
№ 1 по № 12, № 20, I, з 
№ 76 по
№ 104, II, IV, V

851,7 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/26

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

31.12.18

2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Приміщення № 18, 
20, 21, 28, 30, 31, 32, 
33, 34 в двоповерховій 
нежит ловій будівлі

67,4 Миколаївська об-
ласть, м. Перво-
майськ, вул. Дем’яна 
Коротченка, 17а

Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі 
«Концерну «ВІЙСЬК-
ТОРГСЕРВІС»

31.01.19

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до секто-
ру організаційно-документального та комунікаційного забезпечен-
ня Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається із:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 
5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних 
документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оці-
ночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, у редакції 
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) 
повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних 
до об’єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за 
призначенням, приміщення, частини будівель.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної 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 фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать: заява про участь у кон-
курсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою фор-
мою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення).

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, які пе-
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ребувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він 
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних орга-
нізаціях оцінювачів.

Відповідно до листа Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138 очіку-
вана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкт нерухомого 
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні при-
міщення), – 2,5 тис. грн.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Миколаївській області.

Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі-

кування цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 
20, 6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до 
сектору організаційно-документального та комунікаційного забезпе-
чення Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно), за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 
20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи: (0512) 47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
регіоналЬного відділення ФондУ по полТавСЬкій 
оБлаСТі про оголоШення конкУрСів З відБорУ 
СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, які БУдУТЬ ЗалУЧені 
до проведення неЗалежної оЦінки майна
 1. Назва об’єкта: частина корпусу № 4, що знаходиться в 

будівлі виробничого корпусу АПК, а саме кімнати № 106, 107 
загальною площею 42,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ав-
тобазівська, 2/9, м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підпри-
ємство «Виробниче об’єднання «Знамя».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській 

області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Тепло Тема».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта: нежит лові приміщення № 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 109, 110, 111 в корпусі 4 з АПК площею 
225,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Автобазівська, 2/9, 
м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробни-
че об’єднання «Знамя».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській 

області. Платник виконаних робіт: ФОП Бовкун Р. А.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість.
 3. Назва об’єкта: один кабінет в адмінстративному будин-

ку площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 
104, смт. Машівка, Полтавська область. Балансоутримувач: Карлів-
ське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської 
області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській 

області. Платник виконаних робіт: Відділ комунального майна, місто-
будування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної 
ради Полтавської області.

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-
дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.
 4. Назва об’єкта: нежит лові приміщення площею 19,5 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Сінна, 16, м. Полтава. Балансоутри-
мувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Полтавській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській 

області. Платник виконаних робіт: ФОП Шоломій Ю. О.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.
 5. Назва об’єкта: нежит лове приміщення (будівля) загаль-

ною площею 74,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Виноградна, 
13, м. Глобине, Полтавська область. Балансоутримувач: Головне 
управління статистики у Полтавській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській об-

ласті. Платник виконаних робіт: ПАТ «Креді Агріколь Банк».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.
 6. Назва об’єкта: частина гаража площею 19,0 м2. Місцез-

находження об’єкта: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська 
область. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської 
служби України у Миргородському районі Полтавької області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській 

області. Платник виконаних робіт: миргородський районний тери-
торіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг).

Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 
будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до-
кументи 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).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-

редбачено 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 учас-
ників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, 
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.

У конкурсній пропозиції перетендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами 
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України 
27.07.2018 № 10-59-15138, регіональне відділення інформує про 
середні значення ціни послуг з оцінки майна:

об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого 
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майдан-
чики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв) – 2 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися 
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. 
Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть вра-
ховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Пол-
тавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 01.02.2019 включно.

Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду 
по Полтавській області 07.02.2019 о 10.00 за адресою: вул. 
Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й по-
верх, кімн. 404.

Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. 
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для 
довідок (05322) 2-89-58

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по рівненСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення неЗалежної 
оЦінки оБ’єкТів
  1. Назва об’єкта оцінки: нежит лове приміщення будів-

лі складу-контори РММ площею 45,79 м2 та піднавіс для с/г 
машин площею 270,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рів-
ненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. І. Фран-
ка, 10а; Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне,  
вул. І. Франка, 10 Д-1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс за-
мовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник 
робіт з оцінки: Державне підприємство «Спеціалізоване лісогос-
подарське агропромислове підприємство «Рокитнівський держ-
спецлісгосп».

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 об’єкти. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежит лове приміщення площею 

127,9 м2, бетонне вимощення площею 153,0 м2 та відстійна 
яма об’ємом 10 м3.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, м. Вараш, 
будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 48а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс за-
мовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник 
робіт з оцінки: Державне підприємство «Спеціалізоване лісогос-
подарське агропромислове підприємство «Рокитнівський держ-
спецлісгосп».

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 об’єкти. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

4 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
16.01.2018 № 47) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учаників конкурсу та перелік підтвердних документів, які 
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті, на якому слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діляьності, та 
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду 
державного майна України по Рівненській області о 9.00 через 
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного під-
розділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою: 
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для 
довідок: 26-79-91.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
регіоналЬного відділення ФондУ по СУмСЬкій оБлаСТі 
про оголоШення конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів 
оЦіноЧної діялЬноСТі
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежит лове приміщення пло-

щею 17,7 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Держав-
ної казначейської служби України Сумської області). Об’єкт розташо-
ваний в одноповерховій будівлі гаража. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії догово-
ру оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк 

України».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є приміщення, частини будівель (гаражна нерухомість).
  2. Найменування об’єкта оцінки: нежит лові приміщення 

загальною площею 103,8 м2 (балансоутримувач – Глухівський 
агротехнічний інститут ім. С. А. Ковпака Сумського національного 
аграрного університету). Об’єкт розташований в одноповерховій 
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Пушкіна, 6.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії догово-
ру оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк 

України».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежит лова будівля загаль-

ною площею 143,9 м2 (балансоутримувач – Східна філія Концер-
ну «Військторгсервіс»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
вул. 20 років Перемоги, 5.

Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ВІТА ЮСТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,3 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додат-
ка 2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та 
за функціональним призначенням (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650.

До участі в конкурсі по оцінці об’єктів допускаються претенден-
ти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». 
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що 
мають загальний стаж професійної діяльності: не менш як 3 роки 
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалі-
заціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого 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 Положен-
ні, зокрема у розділах І, 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, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

Конкурсна документація подається до відділу управління персо-
налом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і 
складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому кон-
верті, підтвердних документів та документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт.

У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо 
ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з вико-
нанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На 
конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який по-
дано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, 
який подає заяву.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харків-
ська, 30/1. Телефон для довідок: (0542) 36-23-87.

Конкурс відбудеться 13 лютого 2019 року о 9.00 за адресою: 
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подачі конкурсної документації – 7 лютого 2019 
року (включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
регіоналЬного відділення ФондУ по ТернопілЬСЬкій 
оБлаСТі про оголоШення конкУрСУ З відБорУ 
СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, які БУдУТЬ ЗалУЧені 
для проведення неЗалежної оЦінки оБ’єкТа

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходжен-
ня та найменування балансоутримувача Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
ва

р-
то

ст
і Залишкова 

вартість 
об’єкта, 

грн

Платник робіт 
з оцінки

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Частина площадки з бетонно-щебеневим по-
криттям № 3 площею 115,0 м2 за адресою: 
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що пере-
буває на балансі Регіонального офіса водних 
ресурсів у Тернопільській області

31
.0

1.
19

Ри
нк

ов
а 

3170,17 Фізична особа – 
підприємець 
Ющак Андрій 
Лукович

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – По-
ложення), та з урахуванням умов цієї інформації.
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким перед-
бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положен-
ні, 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, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залу-
чається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років 
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, 
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, 
що підтверджується відповідними документами: копією договору 
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта 
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість 
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецен-
зентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією 
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації 
оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
2000,00 грн.

Строк виконання робіт з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – пло-
щадки, майданчики з твердим покриттям.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по 
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у РВ Фонду по Тернопільській області 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал 
засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї 
інформації. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.

Документи на участь в конкурсі подаються до РВ Фонду по Тер-
нопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 
11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: РВ Фонду 
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 
11. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

інФормаЦія 
регіоналЬного відділення ФондУ державного 
майна в ХерСонСЬкій оБлаСТі, арк Та м. СеваСТополі 
про оголоШення конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТа 
оЦіноЧної діялЬноСТі, який БУде ЗалУЧений 
до проведення оЦінки державного майна
 Об’єкт: вбудоване нежит лове приміщення площею 6,6 м2 

в одноповерховій будівлі колишнього магазину порту, що пере-
буває на балансі ДП «Херсонський морський торговельний порт», 
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4.

Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: Іноземне підприємство «СЖС Україна».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки 31.01.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єкта оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до 
Положення: приміщення адміністративного призначення.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час прове-
дення конкурсу максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може 
бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції для 
об’єктів нерухомого майна – нежит лових приміщень, частин примі-
щень тощо, становить не більше ніж 2,4 тис. грн.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну до-
кументацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду державного 
майна України 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 таємни-
цею, 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 оцін-
ки, 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 напря-
мом 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 будє складено за порядком, роз-
глядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На кон-
верті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної 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. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться в РВ 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.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
регіоналЬного відділення ФондУ по ХмелЬниЦЬкій 
оБлаСТі про проведення конкУрСів З відБорУ 
СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, які БУдУТЬ ЗалУЧені 
З меТою надання поСлУг З оЦінки майна
 Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – погріб літера «В-1» загальною 
площею 39,1 м2. Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження 
об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Авто-
парківська, 8.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.01.2019. Строк виконання робіт – не більше 
10 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмель-
ницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмель-
ницькій області.

Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є спо-
руди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкт державної власності малої 

приватизації – окреме майно – погріб літера «Б-1» загальною 
площею 39,7 м2. Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження 
об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Авто-
парківська, 8.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.01.2019. Строк виконання робіт – не більше 
10 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмель-
ницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмель-
ницькій області.

Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є спо-
руди, зокрема, аналогічного функціонального призначення. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
  Назва об’єкта оцінки № 3: об’єкт державної власності 

малої приватизації – окреме майно – погріб загальною пло-
щею 35,4 м2. Балансоутримувач – відсутній. Місцезнаходження 
об’єкта: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синя-
ва, вул. Вату тіна, 95.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.01.2019. Строк виконання робіт – не біль-
ше 10 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по 
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ Фонду 
по Хмельницькій області. Подібними об’єктами відповідно до до-
датка 2 до Положення є споруди, зокрема, аналогічного функціо-
нального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки – 3,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 

18,58 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,08 м2) в 
одноповерховій адміністративній будівлі. Балансоутримувач – 
Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. Міс-
цезнаходження об’єкта: вул. Грушевського, 96, смт Стара Синява, 
Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)  

79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.12.2018. Строк виконання робіт – не більше 

5 кален дарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмель-
ницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Хмельницька регіо-
нальна філія ДП «Центр державного земельного кадастру». Подібни-
ми об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, 
частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної 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 під-
ставі 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. зе-
мельних ділянок, та майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 
2 Положення:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення);.

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки 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 запе-
чатаному 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 сектору управління пер-
соналом, організаційно-документального, інформаційного забез-
печення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб. 
№ 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
сів (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10-й годині в Регіональному відділенні Фонду по 
Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по ЧернівеЦЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТа оЦіноЧної діялЬноСТі, 
який ЗалУЧаТимеТЬСя для надання  
поСлУг З оЦінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будів-

ництва – школа. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприєм-
ства, майно якого оцінюється: 60323, Чернівецька обл., Новоселиць-
кий р-н., с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-
дажу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замов-
ника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 (два).

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,8963 га. Місце роз-
ташування земельної ділянки (ділянок): 60323, Чернівецька обл., 

Новоселицький р-н., с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): 03.07 – для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної 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 та платником робіт для надання послуг з оцінки майна 
виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання перемож-
ця, – 9500,00 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допуска-
ються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1. Оцінка об’єктів 
в матеріальній формі та спеціалізацією 1.1. Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та май-
нових прав на них.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність 
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що 
має 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, затвердже-
ного наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 
№ 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 
за № 637/23469.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 По-
ложення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною 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 інформа-
цією 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 запе-
чатаному 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’єкта оцінки є нерухоме майно (земель-
ні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 
21а або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення Фонду 
по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу. На конверті необхідно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначи-
ти назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який 
подає заяву.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публі-
кації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у Регіональ-
ному відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою: 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок: (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
рв ФондУ по ЧернігівСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСів З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення неЗалежної 
оЦінки оБ’єкТів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежит лове приміщення (буфету) 

площею 62,54 м2 на першому поверсі будівлі навчального кор-
пусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігів-
ський промисловий-економічний коледж Київського національного 
університету технологій та дизайну. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64.

Платник робіт з оцінки: ФОП Березинський М. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністра-
тив ного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.01.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежит лові приміщення площею 

115,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у 
Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. Богуна,8.

Платник робіт з оцінки: ТОВ Фірма «Аліас».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністра-
тивного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.12.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежит лове приміщення площею 

25,5 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чер-
нігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська 
обл., м. Мена, вул. Чернігівський Шлях, 7.

Платник робіт з оцінки: Прат «Чернігівський ремонтно-монтажний 
комбінат».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2150,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими  
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст-
ративного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 44,8 м2 од-

ноповерхової будівлі, прибудованої до дев’ятиповерхового 
житлового будинку, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Чернігівавтодеталь». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, 
просп. Миру, 257. Платник робіт з оцінки: Філія Чернігівська дирек-
ція АТ «Укрпошта».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2150,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністра-
тивного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.01.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежит лові приміщення площею 

45,96 м2 на першому та другому поверсі будівлі навчального 
корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської облас-
ті». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Незалежності, 42.
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Платник робіт з оцінки: ГО «Ніжинський Клуб Органічного Земле-
робства і Здорового Способу Життя».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2150,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністра-
тивного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.01.2019.
  6. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаражів площею 

68,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черні-
гівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233.

Платник робіт з оцінки: ФОП Рудик О. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністра-
тивного, торговельного призначення та приміщення закладів гро-
мадського харчування.

Дата оцінки: 31.01.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду дер-

жавного 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 ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної 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 держав-
ного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передба-
чено 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 кон-
курсу, 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 По-
ложення 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 пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду 
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 Чернігів-
ській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
к. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

інФормаЦія 
рв ФондУ по ЧернігівСЬкій оБлаСТі про оголоШення 
конкУрСУ З відБорУ СУБ’єкТів оЦіноЧної діялЬноСТі, 
які БУдУТЬ ЗалУЧені до проведення неЗалежної 
оЦінки оБ’єкТів приваТиЗаЦії

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснен-
ня суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до 
вимог Методики оцінки майна, що затверджена постановою КМУ від 
10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавер-

шене будівництво 2-ї черги теплиці. Балансоутримувач: балансо-
утримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.

Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу 
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 4300,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – неза-

вершене будівництво цегельного заводу. Балансоутримувач: 
балансоутримувач відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чер-
нігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80.

Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта шляхом продажу 
на аукціоні. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 5160,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 
ознаками: об’єкти незавершеного будівництва.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-
ками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43).

Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18. Телефакс замов-
ника конкурсу: (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника кон-
курсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду держав-
ного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, 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 По-

ложення 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 пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – ка-
лендарних днях від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду дер-
жавного майна України по Чернігівській області о 15.00 06 лю-
того 2019 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Чернігів-
ській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИїВ
інФормаЦія 
регіоналЬного відділення ФондУ по м. києвУ  
про оголоШення конкУрСів З відБорУ СУБ’єкТів 
оЦіноЧної діялЬноСТі, які БУдУТЬ ЗалУЧені 
до проведення неЗалежної оЦінки оБ’єкТів оренди

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

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

1 Нежитлове 
приміщення 

18,50 м. Київ, просп. 
Космонавта 
Комарова, 1, 
корпус № 8

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ТОВ «ТЕСТ» 31.12.2018
4000

2 Окремо 
розташова-
на будівля

39,50 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 37, 
біля корпусу 
№ 20

НТУУ «КПІ ім. 
І. Сікорського»

ФОП Пово-
лоцький С. В. 

31.12.2018
5000

3 Нежитлове 
приміщен-
ня – части-
на пам’ятки 
архітектури

26,30 м. Київ, 
вул. Лаврська, 
9, корпус № 30

Національний 
Києво-Пе чер-
сь кий історико-
культурний 
заповідник

Професійний 
творчий пра-
цівник Пінчук 
О. С. 

31.12.2018
4500

4 Нежитлове 
приміщення 

35,60 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса 
Украї ни» ДУС

ФОП Нечепу-
ренко С. А. 

31.12.2018
4000

5 Частина 
даху та 
технічного 
поверху

19,00 
(12,00 

та 
7,00)

м. Київ, 
вул. Народного 
Ополчення, 5а, 
корпус № 1

ДП МОУ «Цен-
тральний проек-
тний інститут»

ПрАТ «Київ-
стар»

31.01.2019
4500

6 Нежитлове 
приміщення 

67,40 м. Київ, 
вул. Боткіна, 1

НТУУ «КПІ ім. 
І. Сікорського»

ФОП Тригуб 
І. Ю. 

31.01.2019
4500

7 Нежитлове 
приміщення 

128,80 м. Київ, 
вул. Він  ницька, 
14/39

ДП МОУ «Київ-
ський механіч-
ний завод»

ФОП Очеретян 
Т. Л. 

31.01.2019
5000

8 Нежитлове 
приміщення 

42,70 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 46 (літ. «А») 

ДП «Спортивний 
комплекс «Аван-
гард»

ФОП Верніков 
С. Р. 

31.01.2019
4500

9 Нежитлове 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

34,10 м. Київ, 
вул. Хрещатик, 
34 (літ. «А») 

Державний кон-
церн «Ядерне 
паливо»

ГС «Асоціація 
«Гідроенерге-
тика України»

31.01.2019
5000

10 Частина сті-
ни нежит-
лового при-
міщення

3,00 м. Київ, 
вул. А. Петриць-
кого, 12

Національний 
університет хар-
чо вих технологій

ТОВ «Дабл-Ю 
Нет Юкрейн»

31.01.2019
4500

11 Нежитлове 
приміщення 

74,97 м. Київ, 
вул. Він ницька, 
14/39

ДП МОУ «Київ-
ський механіч-
ний завод»

ФОП Галявін 
Ю. М. 

31.01.2019
4500

12 Нежитлове 
приміщення

41,90 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1, 
корпус № 6

ДП «Націо-
нальний центр 
Олександра До-
вженка»

ТОВ «Бахус-Д» 31.01.2019
4500

13 Нежитлові 
приміщення

335,20 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1, 
корпус № 6

ДП «Націо-
нальний центр 
Олександра 
Дов женка»

ТОВ «Центр 
громадських 
ініціатив»

31.01.2019
6500

14 Нежитлове 
приміщення

61,70 м. Київ, просп. 
Космонавта 
Комарова, 1, 
корпус № 4а

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ТОВ «Смарт 
Документ 
Сервіс»

31.01.2019
4500

15 Частина 
нежит-
лового при-
міщення

2,00 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 81-Б

Національна 
академія проку-
ратури України

АТ «Райффай-
зен Банк Аваль»

31.01.2019
3500

16 Нежитлові 
приміщення

153,50 м. Київ, 
вул. Академіка 
Заболотного, 21 
(літ. «Є») 

Клінічна лікарня 
«Феофанія» ДУС

ДП ДУС по об-
слуговуванню 
офіційних за-
ходів «Гарант-
Сервіс»

31.01.2019
5500

17 Нежитлове 
приміщення

85,30 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15, 
корпус «А»

ДП «КИЇВДІПРО-
ТРАНС»

ДП «Управлін-
ня справами 
Фонду»

31.01.2019
4500

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати для продовження договору 
оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

1 Частина стіни 
нежит лового 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

4,32 м. Київ, пл. 
Контрактова, 4, 
корпус № 3

Національний 
університет 
«Києво-Моги-
лянська ака-
демія»

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

30.11.2018
4500

2 Нежитлове 
приміщення 

43,65 м. Київ, вул. Пре-
об ра женська 
(І. Кли менка), 25

ДП «Діпроверф» ФО-П Тар-
ковська Т. М. 

31.01.2019
4000

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

3 Частина нежит-
лового примі-
щення

4,00 м. Київ, 
вул. Освіти, 7, 
гуртожиток № 5

КНУ будівництва 
і архітектури

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.12.2018

3500

4 Частина нежит-
лового примі-
щення

2,00 м. Київ, вул. Во-
линська, 11/14, 
гуртожиток № 2

КНУ будівництва 
і архітектури

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.12.2018

3500

5 Частина даху та 
технічного по-
верху

8,00 
(3,00 

та 
5,00)

м. Київ, 
вул. Тургенєв-
ська, 71

Головне управ-
ління статистики 
у м. Києві

ПрАТ «Київ-
стар»

31.12.2018

4500

6 Частина нежит-
лового примі-
щення – об’єкт 
культурної 
спадщини

6,00 м. Київ, бульв. 
Т. Шевченка, 14

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ТОВ «КНВП 
«АСКО-
Інтелект»

31.12.2018

4500

7 Частина нежит-
лового примі-
щення

2,00 м. Київ, просп. 
Валерія Лобанов-
ського, 10, гур-
тожиток № 8

КНУ будівництва 
і архітектури

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.12.2018

3500

8 Нежитлове 
приміщення 

17,00 м. Київ, просп. 
Соборності (Воз-
з’єднання), 5-в

Олімпійський 
коледж ім. 
І. Піддубного

ФОП Щир-
ський А. Л. 

31.10.2018

4000

9 Частина нежит-
лового примі-
щення

9,00 м. Київ, 
вул. Лейпцизь-
ка, 16, гуртожи-
ток № 7

КНУ технологій 
та дизайну

ФОП Кожуш-
ко Р. Ю. 

31.12.2018

3500

10 Нежитлові при-
міщення 

21,00 м. Київ, 
вул. Фролів-
ська, 6/8

Київське КЕПОП ДП Видав-
ництво «Со-
цінформ»

30.11.2018

4000

11 Нежитлове 
приміщення 

26,80 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1, 
корпус № 6

ДП «Національ-
ний центр 
Олек  сандра До-
вженка»

ТОВ «Капіто-
лій ЛВК»

31.01.2019

4000

12 Частина нежит-
лового примі-
щення

2,00 м. Київ, 
вул. Вишгород-
ська, 85-А

ДУ «Територі-
альне медичне 
об’єд нання МВС 
України по Київ-
ській області»

ФОП Поло-
вінкін О. А. 

30.11.2018

3500

13 Частина нежит-
лового примі-
щення

1,00 м. Київ, вул. Ге-
роїв Оборони, 6

ДП «Науковий 
токсикологіч-
ний центр ім. 
Академіка Л. І. 
Медведя МОЗ 
України»

АТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ»

30.11.2018

3500

14 Частина даху та 
технічного по-
верху

9,50 
(в т. ч. 
2,00 
та 

7,50)

м. Київ, пров. 
Хоревий, 1 та м. 
Київ, вул. Меж-
игірська, 8

ГУ ДСНС України 
у Київській об-
ласті

ПрАТ «ВФ 
Україна»

31.12.2018

4500

Конкурси відбудуться 06 лютого 2019 року о 15.00 у Регіо-
нальному відділенні Фонду державного майна України по 
м. Киє ву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 31 січня 2019 року за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 06 лютого 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 здійснюва-
тися 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 оцін-
ки 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 залу-
чені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нерухоме майно, будівлі, 

нежит лові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, озна-
ки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежит лові приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та техніч-
ного поверху, частина стіни нежит лового приміщення є: нерухоме 
майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних 
операторів та рекламних носіїв.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок: 281-00-32.

Продовження таблиці

інФормаЦія 
рв ФондУ в ХерСонСЬкій оБлаСТі,  
арк та м. СеваСТополі  
про підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 31.08.2018

По об’єкту «Частина приміщення загальною площею 22,25 м2 на 
першому поверсі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі 
Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. 
Небесної сотні, 25» переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вар-
тість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

По об’єкту «Частина приміщення загальною площею 19,0 м2 
(аудиторія № 104) на першому поверсі навчального корпусу № 
3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської ака-

демії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,19» переможець 
конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк 
виконання робіт – 3 дні.

По об’єкту: «Частина приміщення загальною площею 11,0 м2 
(аудиторія № 208) на другому поверсі навчального корпусу № 2, що 
перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за 
адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,14» переможець конкурсу – ПФ 
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укла-
денні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання 
робіт – 3 дні.

По об’єкту: «Адміністративна будівля загальною площею 
2011,1 м2, яка перебуває на балансі Херсонського державного під-
приємства геодезії, картографії та кадастру, за адресою: м. Херсон, 

вул. Старообрядницька, 7» переможець конкурсу – ПФ «Експрес – 
Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору орен-
ди. Вартість робіт – 45 200 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

інФормаЦія рв ФондУ по жиТомирСЬкій оБлаСТі 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 29.11.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: не-
житлове приміщення площею 14,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі, 
що перебуває на балансі ДП «Житомирське лісове господарство», 
за адресою: м. Житомир, вул. Степана Бандери, 8 (вартість вико-
нання – 1440,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета 
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проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;

Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по 
об’єкту: частина майданчика площею 60,0 м2, що перебуває на балан-
сі Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять, за адре-
сою: м. Житомир, вул. Танкістів, 52 (вартість виконання – 1500,00 грн, 
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: не-
житлове приміщення площею 11,0 м2 на першому поверсі будівлі (літ. 
А-2), що перебуває на балансі Управління державної казначейської 
служби України у Радомишльському районі Житомирської області, 
за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а (вар-
тість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди.

інФормаЦія рв ФондУ по ХарківСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
на об’єкти оренди, що відбулися 27.11.2018

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач

Мета прове-
дення оцінки

Ва
рт

іст
ь 

ро
бі

т,
 гр

н/
 

ст
ро

к в
ик

он
ан

ня
,  

ка
ле

нд
ар

ни
х д

ні
в

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

1 Частина нежитлового приміщення кабелевідмоточного 
цеху на 1-му поверсі одноповерхової виробничої бу-
дівлі загальною площею 28,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цементна, 3, що обліковується на балансі ДП МОУ 
«Харківська контора матеріально-технічного забезпечен-
ня», 8162096, тел. (057) 370-40-61

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

18
60

/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

-
на

 п
ро

ф
гр

уп
а»

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 5 (частково) 
на 2 поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі гос-
подарського призначення (літ. за тех. пасп. К-2)  
загальною площею 159,18 м2 за адресою: м. Харків,  
узвіз Бурсацький, 4, що обліковуються на балансі 
Харків ської державної академії культури, 30036001,  
тел.: (057) 731-51-05, (057) 731-13-85

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

26
71

/4

ТО
В 

«К
он

ст
ан

та
»

3 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі виробничої бу-
дівлі № 28, 29, 30; літ. «Л-3» загальною площею 48,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, 5, що облікову-
ється на балансі Харківського державного авіаційного 
виробничого підприємства завод по технічному обслуго-
вуванню та ремонту авіаційної техніки «ТОРА», 01128506

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

18
60

/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

-
на

 п
ро

ф
гр

уп
а»

4 Нерухоме майно – частина внутрішньої стіни нежитло-
вого приміщення на 2-му поверсі 14-поверхової будівлі 
учбового корпусу, інв. № 10300002, літ. за техпаспор-
том «А-14» площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни 
нежитлового приміщення на 3-му поверсі 5-поверхової 
будівлі учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за тех-
паспортом «А-5» площею 2,16 м2; частина внутрішньої 
стіни нежитлового приміщення розташованої на сходах 
між третім та четвертим поверхами 5-поверхової будівлі 
учбового корпусу, інв. № 10300003, літ. за техпаспор-
том «А-5» площею 2,16 м2, зальною площею 6,48 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що пере-
буває на балансі Харківського державного університету 
харчування та торгівлі, 01566330, тел. 337-85-35

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

22
00

/5

ПФ
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нт

ст
во

 «
Сх

ід
»

5 Нежитлове приміщення (кімн. № 2) на другому поверсі 
двоповерхової нежитлової будівлі (інв. № 35776, літ. 
«А-2») площею 10,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ка-
разіна, 16, що обліковується на балансі Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету, 
02071168, тел. 700-38-66

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

18
60

/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

-
на

 п
ро

ф
гр

уп
а»

6 Частина нежитлового приміщення (згідно з тех-
паспортом приміщення №109) загальною площею 
67,6 м2, інвентарний № 101310048, реєстровий 
№ 40108599.2.АААДИБ137, літ. за техпаспортом «Ж», 
на першому поверсі одноповерхової будівлі гаражів 
за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, пров. Георгіїв-
ський, 2, що перебуває на балансі Головного управлін-
ня Національної поліції в Харківській області (ідентифі-
каційний 40108599), тел.: 700-29-16, 700-29-32

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

26
71

/4

ТО
В 

«К
он

ст
ан

та
»

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на першому по-
версі 5-поверхової адміністративно-учбової будівлі, інв. 
№ 10310317, літ. за техпаспортом «А-5» загальною пло-
щею 19,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, 
що перебуває на балансі Харківського коледжу Державного 
університету телекомунікацій, 00482329, тел. 720-63-01

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

18
60

/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

-
на

 п
ро

ф
гр

уп
а»

8 Частина коридору (кімн. № 7) на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку № 5, реєстровий номер 
майна 02071205.РБНМЛП099 (інв. № 103000118, літ. 
«А-5»), загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цілиноградська, 46, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на, 02071205, тел. 705-12-36

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

17
50

/4

ПФ
 «

Бо
нс

»

9 Частина коридору (кімн. № ХХІІІ) на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку № 2, реєстровий номер 
майна 02071205.РБНМЛП039 (інв. № 103000061, літ. 
«А-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Отакара Яроша, 11, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на, 02071205, тел. 705-12-36

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

17
50

/4

ПФ
 «

Бо
нс

»

10 Частина коридору (кімн. № 19) на першому повер-
сі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 11, реєстровий 
номер майна 02071205.РБНМЛП096 (інв. № 103000118, 
літ. «А-9») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Отакара Яроша, 10, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету імені В.Н. Ка-
разіна, 02071205, тел. 705-12-36

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

17
50

/4

ПФ
 «

Бо
нс

»

11 Частина коридору (кімн. № 35) на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку № 4, реєстровий номер 
майна 02071205.РБНМЛП098 (інв. № 103000117, літ. 
«А-5») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Отакара Яроша, 13, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на, 02071205, тел. 705-12-36

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

17
50

/4

ПФ
 «

Бо
нс

»

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 21 на першому по-
версі 9-поверхової будівлі гуртожитку, реєстровий 
номер майна 02071197.1.ЯГЛКУС025 (інв. № 85701, літ. 
«А-9») загальною площею 73,4 м2 за адресою: м. Харків, 
пл. Л. Свободи, 51б, що перебуває на балансі Харків-
ського національного університету радіоелектроніки, 
2071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

18
60

/3

ТО
В 
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еж
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13 Частина приміщення технічного поверху та ділянка по-
крівлі будівлі учбового корпусу (інв. № 10131000040) 
загальною площею 22,83 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 85, що перебувають на балансі Націо-
нального технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

22
00

/5

ПФ
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ге
нт
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»

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14 (згідно з 
техпаспортом – склад ЛВЖ, завантажувальна, кімна-
та чергового) одноповерхового гаража, літ. Ж-1, інв. 
№ 81973, загальною площею 102,2 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на ба-
лансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів 
і медичної продукції», 00482329, тел. 720-63-01

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 18

60
/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

на
 

пр
оф

гр
уп

а»

15 Нежитлові приміщення – кімн. № 45, 40 (коридор) 
на першому поверсі 13-поверхового лабораторно-
конструкторського корпусу, інв. № 10002, літ. «А-13», 
загальною площею 20,6 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Гагаріна, 168, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Науково-дослідний і проектний 
інститут «Союз», 14309830, тел. (097) 554-91-48

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 18

60
/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

на
 

пр
оф

гр
уп

а»

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач

Мета прове-
дення оцінки

Ва
рт

іст
ь 

ро
бі

т,
 гр

н/
 

ст
ро

к в
ик

он
ан

ня
,  

ка
ле

нд
ар

ни
х д

ні
в

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

16 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-10.1 у підвалі; кімн. 
№ 12 – 14а, 20 на 1-му поверсі; кімн. № 15– 19а, 22 – 25 
на 2-му поверсі, кімн. № 26 – 34 у мансарді загальною 
площею 798,6 м2 двоповерхової будівлі (інв. № 33382), 
пам’ятка архітектури, за адресою: м. Харків, вул. Полтав-
ський Шлях, 57, що перебуває на балансі Департаменту 
містобудування та архітектури Харківської обласної держав-
ної адміністрації, 2498530, тел.: (057) 700-36-48, 700-36-50

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою перера-
хунку орендної 
плати

31
50

/5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 Ю

.О
.

17 Нежитлові приміщення – кімн. № 87-1, частина кімн. 
87-2, кімн. 87-3, кімн. 87-5 у підвалі одинадцятиповер-
хового житлового будинку, інв. № 10131000011, загаль-
ною площею 30,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 74, що перебувають на балансі Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», 02071180, тел. 707-66-00

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

18
60

/3

ТО
В 

«Н
ез

ал
еж

на
 

пр
оф

гр
уп

а»

18 Нежитлові приміщення – частина приміщення одно-
поверхової котельні, інв. № 1013101187, реєстровий 
№ 40108599.2.АААДИА605, літ. «Л», загальною площею 
22,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, 
вул. Міліцейська, 9, що перебувають на балансі Голов-
ного управління Національної поліції в Харківській облас-
ті, 40108599, тел. (057) 705-93-65

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 26

50
/4

Ф
ОП

 М
ок

ро
в 

О.
П.

19 Нежитлові приміщення одноповерхової котельні, інв. 
№ 101310217, реєстровий № 40108599.2.АААДИА615, 
літ. «В», загальною площею 19,1 м2 за адресою: Харків-
ська обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, 
вул. Центральна, 55, що перебувають на балансі Голов-
ного управління Національної поліції в Харківській облас-
ті, 40108599, тел. (057) 705-93-65

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 26

71
/4

ТО
В 

«К
он

ст
ан

та
»

20 Нежитлові приміщення – кімн. № 14 (згідно з техніч-
ним паспортом) на 1-му поверсі 2-поверхової адмі-
ністративної будівлі, інв. № 101310367, реєстровий 
№ 40108599.2.АААДИБ127, літ. «А-2», загальною площею 
7,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, 
смт Зачепилівка, вул. Паркова (Свердлова), 5, що перебу-
вають на балансі Головного управління Національної полі-
ції в Харківській області, 40108599, тел. (057) 705-93-65

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 26

00
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 Ю
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.

21 Нежитлові приміщення одноповерхової котельні, інв. 
№ 101310250, реєстровий № 40108599.2.СКСКАЖ153, 
літ. «В», загальною площею 52,2 м2 за адресою: Харків-
ська обл., м. Зміїв, вул. Донецька, 26, що перебувають 
на балансі Головного управління Національної поліції в 
Харківській області, 40108599, тел. (057) 705-93-65

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

24
00
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22 Частина нежитлових приміщень одноповерхо-
вого гаража, інв. № 101310315, реєстровий 
№ 40108599.2.СКСКАЖ.1293, літ. «Б», загальною пло-
щею 16,3 м2 за адресою: Харківська обл., Дворічанський 
р-н, смт Дворічна, вул. Слобожанська, 33, що перебуває 
на балансі Головного управління Національної поліції в 
Харківській області, 40108599, тел. (057) 705-93-65

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 26

71
/4

ТО
В 

«К
он

ст
ан

та
»

23 Нежитлові приміщення двоповерхової адміністратив-
ної будівлі, інв. № 1031100854, загальною площею 
694,1 м2, за адресою: Харківська обл., Дворічанський 
р-н, смт Дворічна, вул. Садова, 2, що перебувають на 
балансі Головного управління ДФС у Харківській області

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

36
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24 Нежитлові приміщення – коридор № 8-1 площею 3,1 м2, 
кабінет № 8-9 площею 13,7 м2, кабінет № 8-10 площею 
10,9 м2 на 4-му поверсі 4-поверхової прибудови трипо-
верхового будинку з триповерховою надбудовою у цен-
тральній частині та двома 4-поверховими прибудовами 
Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних 
захворювань ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. 
№ 10310001, реєстровий № 01896866.2.НЧИЮЦЛ2871, 
пам’ятка архітектури, загальною площею 27,7 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі 
Харківського національного медичного університету, 
01896866, тел. (057) 707-73-80

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

18
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25 Нежитлове приміщення – частина коридору (к. № 1-54) 
на 1-му поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі, літ. 
за техпаспортом «А-4», інв. № 101310104, реєстровий 
№ 08571096.1.АААДИА919, загальною площею 1,0 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, що пере-
буває на балансі Харківського національного університету 
внутрішніх справ, 08571096, тел. (057) 739-81-81

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду 21

82
/4

ТО
В 

«К
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ст
ан
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»

інФормаЦія рв ФондУ по київСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації, що відбувся 29.11.2018

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для подальшої приватизації шляхом продажу на електронно-
му аукціоні.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності Ва

рт
іс

ть
Ст

ро
к 

ви
ко

на
н-

ня
 р

об
іт 

(д
ен

ь)

Визначення ринкової вартості для подальшої приватизації  
шляхом продажу на електронному аукціоні

1 Окреме майно – павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною пло-
щею 111,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Кашта-
нова, 68, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне 
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430774)

ПП Консалтин-
гова Агенція

47
00 3

2 Окреме майно – ремонтна майстерня (літ. Д) загальною пло-
щею 766,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Кашта-
нова, 68, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне 
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430774)

ПП Зорі 
України

47
00 3

3 Окреме майно – гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 м2 
за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103, ба-
лансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне управління 
водного господарства (код за ЄДРПОУ 05430774)

ПП Консалтин-
гова Агенція

47
00 3

інФормаЦія рв ФондУ по київСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 29.11.2018

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з ме-
тою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів

Перемо-
жець – 
суб’єкт 

оціночної 
діяльності

Ва
рт

іс
ть

Ст
ро

к в
ик

он
ан

-
ня

 р
об

іт 
(д

ен
ь)

Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди

1 Гідротехнічні споруди ставів, а саме: 29 інвентарних об’єктів 
за адресою: Київська обл., Володарський р-н, с. Рубченки, що об-
ліковуються на балансі Державного підприємства «Укрриба»

ТОВ «САМ-
СОН» 87

00 10

2 Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термі-
нала «D» (інв. № 47578) площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Державного під-
приємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

№ 
з/п Назва об’єктів

Перемо-
жець – 
суб’єкт 

оціночної 
діяльності

Ва
рт

іс
ть

Ст
ро

к в
ик

он
ан

-
ня

 р
об

іт 
(д

ен
ь)

3 Частина навчального корпусу № 8 площею 413,69 м2 за адресою: 
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Техніку-
мівська, 8/1/, корп. 8, що перебуває на балансі ВП НУБіП України 
«Немішаївський агротехнічний коледж»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

4 Гаражі наземні загальною площею 324,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бровари, Промвузол, що обліковується на балансі ДП «За-
вод порошкової металургії»

ФОП «Гун-
дарева 
Алла Олек-
сіївна» 

39
00 2

5 Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термі-
нала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Аеропорт; частина приміщення № 2 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 щ 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт; частина при-
міщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. 
№ 47578) площею 2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт; частина приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі 
ДП «МА «Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

Частина приміщення № 278 на 2-му поверсі пасажирського термі-
нала «D» (інв. № 47578) загальною площею 190,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває на балансі 
Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

6 Частина приміщення № 3.2.1 на 3-му поверсі пасажирського тер-
мінала «D» загальною площею 88,84 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

8 Нежитлове приміщення № 248 загальною площею 18,0 м2, реє-
стровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому 
поверсі термінала «D» за адресою: Київська область, Бориспіль-7, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ТОВ «Центр 
незалеж-
ної оцінки 
власності 
«ЕВЕРЕСТ» 

24
90 3

9 Нежитлове приміщення № 247 загальною площею 16,4 м2, реє-
стровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому 
поверсі термінала «D» за адресою: Київська область, Бориспіль-7, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

10 Нежитлове приміщення № 246 загальною площею 41,9 м2, реє-
стровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, на другому 
поверсі термінала «D» за адресою: Київська область, Бориспіль-7, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ТОВ «Центр 
незалеж-
ної оцінки 
власності 
«ЕВЕРЕСТ» 

24
90 3

11 Частина нежитлового приміщення № 78, реєстровий номер за 
ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею 4,0 м2 на 
3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська 
область, Бориспіль-7, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

14 Частина нежитлового приміщення № 77 (4В), реєстровий номер за 
ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1887, на 4-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» загальною площею 16,5 м2 за адресою: Київ-
ська область, Бориспіль-7, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

15 Нежитлове приміщення № 11, реєстровий номер за ЄРОДВ 
20572069.55.НЛТНПД055, загальною площею 20,7 м2 на четверто-
му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «В» за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Центр 
незалеж-
ної оцінки 
власності 
«ЕВЕРЕСТ» 

24
90 3

16 Частина даху будівлі 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України по Київській об-
ласті площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, 
смт Калита, вул. Леніна, 40, що перебуває на балансі 5-ДПРЗ ГУ 
ДСНС України по Київській області

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

17 Частина даху будівлі площею 4,0 м2 та частина замощеного май-
данчика з гравійним покриттям площею 6,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, що перебувають на 
балансі 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України по Київській області

«Бюро 
інвестицій-
ного ме-
неджменту 
«Капітал» 

24
90 3

інФормаЦія рв ФондУ по ЗакарпаТСЬкій оБлаСТі 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,  
що відбувся 04.12.2018

Для проведення незалежної оцінки:
частини кіоску (поз. 1 за планом) площею 8,3 м2 (інвентарний 

номер 10300900), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська 
обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, з метою укла-
дення договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Кіян Т. П., на таких умовах: вартість послуг з оцін-
ки – 2367 грн, термін виконання – 5 днів;

частини кіоску (поз. 1 за планом) площею 4,15 м2, інвентарний 
номер 10300900, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, з метою укладення 
договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльнос-
ті – ПП «Експерт – Центр», на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 
2200 грн, термін виконання – 5 днів.

інФормаЦія рв ФондУ по кіровоградСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбулися 30.11.2018

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано:

ФОП Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди:

частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі учбового 
корпусу № 4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький 
(Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Централь-
ноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винни-
ченка, з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 
1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

нежитлові приміщення пожежного депо загальною площею 
347,7 м2, підвальні приміщення загальною площею 71,0 м2 та при-
міщення складу-гаража загальною площею 65,9 м2 за адресою: Кі-
ровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Нова Прага, пров. 
Торговий, 8, що перебувають на балансі 2 державного пожежно-
рятувального загону Управління державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Кіровоградській області, з метою укладення 
договору оренди, вартість робіт – 2 475,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів.

приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр 
«ПАРИТЕТ» для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:

частина вестибуля площею 2,00 м2 на першому поверсі учбового 
корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький 
(Кіровоград), вул. Велика Пермська, 3, що перебуває на балансі 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

Продовження таблиці Продовження таблиці



23відомості
приватизації

23 січня 2019 року№ 4 (1232)

прийнято рішення про приватизацію

Продовження. Початок рубрики на стор. 16

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Волинській області від 21.01.2019 № 31 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта малої приватизації шляхом про-
дажу на аукціоні без умов – група інвентарних об’єктів: цех хвойно-
лікувального екстракту (літер Г-1) загальною площею 139,4 м2; цех 
деревообробний (літер Д-1) загальною площею 101,6 м2; цех очистки 
скипидару (літер Б-1) площею 172,1 м2; склад готової продукції (літер 
А-1) загальною площею 110,5 м2; побутове приміщення (літер В-2) 
загальною площею 169,6 м2; конюшня (літер Ж-1) загальною площею 
34,2 м2, за адресою: Волинська обл., м. Ківерці, вул. Міцкевича, 32.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Волинській області від 21.01.2019 № 32 прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта малої приватизації – група інвентарних 
об’єктів у складі: будівля станції ІІ підйому (літер А-2) загальною пло-
щею 3654,3 м2; резервуар для І технічної води (літер Б) загальною 
площею 408,3 м2; резервуар для ІІ технічної води (літер В) загальною 
площею 408,3 м2; щит управління; щит управління; щит управління; 
щит управління 5ЩСУ; пункт розподільчий ПР-24-7211; пункт розпо-
дільчий ПР-24-7203; пункт розподільчий ПР-24-7205; пункт розпо-
дільчий ПР-24-7208; пункт розподільчий ПР-24 д 7215 21 УЗ; насос 
КВ-18; насос КВ-18; насос 2 20/30; насос 2 20/30; вторинний прилад 
2-054; вторинний прилад 2-054; вторинний прилад 2-054; конденса-
торна установка; конденсаторна установка, за адресою: Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5б.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Волинській області від 21.01.2019 № 33 прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта малої приватизації – група інвентарних 
об’єктів у складі: насосна станція І підйому (літер А-1) загальною 
площею 166,7 м2; водопровід технічної води; приймальна споруда 
(літер Б-1) загальною площею 68,0 м2; під’їзна дорога до станції І 
підйому; кран мостовий ручний загального призначення; конденса-
торна установка, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гнідав-
ська (Марцинкевича), 5б.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія  
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 №12/01-04-РП  
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 1086,0 м2; сарай літ. Д; замощення І, огорожа № 1-2, що 
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 
вул. Хмельницького, 13 та перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 №12/01-09-РП  
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 279,3 м2; вимощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3, що 
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 
вул. Вільхівська, 2б та перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 №12/01-10-РП  
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 959,7 м2; естакада літ. а; естакада літ. а1, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Промисло-
ва, 9 та перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 17.01.2019 №12/01-11-РП  
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта 
державної власності – нежитлова будівля швейної дільниці загальною 
площею 1954,9 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, вул. Богуна, 4 та перебуває на балансі ДП «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області від 17.01.2019 року № 00030 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності соціально-
культурного призначення – Клуб за адресою: Донецька область, Ні-
кольський р-н, с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 4а. Балансоутриму-
вач: ПрАТ «Племінний завод «Малинівка» (код ЄДРПОУ 00483501).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Донецькій області від 18.01.2019 року № 00032 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності соціально-
культурного призначення – Дитячий оздоровчий табір «Лазурний» 
за адресою: Донецька область, Першотравневий р-н, с. Юр’ївка, 
вул. Набе режна, 74. Зберігач: Державне комерційне торгове підприєм-
ство «Комбінат шкільного харчування» (код ЄДРПОУ 20314278).

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській області від 18.01.2019 № 20 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – гара-
жа загальною площею 35,8 м2 за адресою: Рівненська обл., Володими-
рецький р-н, смт Володимирець, вул. П. Орлика, 6а, балансоутримувач – 
Головне управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 
02362061, шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 18.01.2019 року № 21 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого май-
на – будівлі прохідної загальною площею 17,8 м2 за адресою: 34002, 
Рівненська область, Зарічненський район, с. Мутвиця, вул. Централь-
на, 5, перебуває на балансі ВАТ «Зарічненський Агротехсервіс», код 
за ЄДРПОУ 00906670.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 18.01.2019 року № 22 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності, окремого 
майна – будівлі корівника для ВРХ на 50 голів загальною площею 
1280,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Рівненський 
завод високовольтної апаратури», за адресою: Рівненська обл., Ост-
розький р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60, шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами, балансоутримувач – відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 22 січня 2019 року № 28 прийня-
то рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі 
котельні загальною площею 56,7 м2, що знаходиться за адресою: 
35705, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18 та пе-
ребуває на балансі ТзОВ «Пересувна механізована колона № 63», 
код за ЄДРПОУ 01273421.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 22 січня 2019 року № 24 прийня-
то рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі 
сауни та їдальні загальною площею 287,8 м2, що знаходиться за 
адресою: 35740, Рівненська область, Здолбунівський район, смт 
Мізоч, вул. Острозька, 1 та перебуває на балансі ТзОВ «Здолбунів 
Райагрохім», код за ЄДРПОУ 05490523.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 22 січня 2019 року № 25 прий-

нято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі 
медпункту загальною площею 63,6 м2, що знаходиться за адресою: 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського,184 та перебуває 
на балансі ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ 031118357.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 22 січня 2019 року № 26 прийня-
то рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі 
столової загальною площею 472,5 м2, що знаходиться за адре-
сою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Пустоіванне, 
вул. Першотравнева, 28а та перебуває на балансі ПАТ «Дубноцу-
кор», код за ЄДРПОУ 00372753.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 22 січня 2019 року № 27 прий-
нято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – не-
житлової будівлі складу-магазину загальною площею 125,7 м2, 
що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Дубно, пров. 
Центральний, 9, що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор», код 
за ЄДРПОУ 00372753.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській області від 22.01.2019 № 36 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності, окремого майна – бу-
дівлі їдальні загальною площею 147,6 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу КСП «Білашівське», за адресою: Рівненська область, Здол-
бунівський район, с. Білашів, вул. І. Франка, 5, шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами, балансоутримувач – відсутній.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Сумській області від 15.01.2019 № 11 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – будівля клубу брига-
ди № 2 за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Сосонка, 
вул. Садова, 1а, балансоутримувач відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 12 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – гараж загальною 
площею 46,7 м2 за адресою: Сумська область, м. Конотоп, пл. Ярмар-
кова, 12, що обліковується на балансі Головного управління статис-
тики у Сумській області.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 13 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – гараж з оглядо-
вою ямою загальною площею 32,5 м2 за адресою: Сумська область, 
м. Шостка, вул. Горького, 14а, що обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Сумській області.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 14 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – будівля їдальні за 
адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Стара Іванівка, 
вул. Решітька, 4а, балансоутримувач відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 15 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – промтоварний склад 
за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, що об-
ліковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 16 прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта державної власності – магазин № 3 за 
адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, що облі-
ковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 17 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – кочегарка за адре-
сою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, що обліковується 
на балансі ТОВ «Магістраль».

ім. В. Винниченка, з метою продовження дії договору оренди, вар-
тість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

будівля блоку насосо-повітрядувочної станції площею 120,02 м2 
зі збірниками, що у процесі приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Добровеличківський цукровий завод» та перебуває 
на балансі ПП «Лана-18», за адресою: Кіровоградська обл., Добро-
величківський р-н, с. Липняжка, Цукровий завод, з метою укладен-
ня договору оренди, вартість робіт – 2 490,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення загальною пло-
щею 50,92 м2 перебувають на першому поверсі будівлі поліклінічного 
відділення за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 
смт Смоліне, вул. Казакова, 70, що перебувають на балансі держав-
ного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 МОЗ 
України», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 
1 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аук-
ціонний центр» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
нежитлове приміщення площею 31,1 м2 в адміністративній будівлі 
за адресою: Кіровоградська обл., смт Олександрівка, вул. Незалеж-
ності України, 63, що перебуває на балансі Державної фіскальної служ-
би України і в оперативному управлінні (користуванні) Олександрів-
ської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління 
ДФС у Кіровоградській області, з метою укладення договору оренди, 
вартість робіт – 1 995,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт» для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення 
загальною площею 30,8 м2 на першому поверсі будівлі поліклінічного 
відділення за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, 
смт Смоліне, вул. Казакова, 70, що перебувають на балансі держав-
ного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 МОЗ 
України», з метою продовження дії договору оренди, вартість робіт – 
1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

інФормаЦія рв ФондУ по лУганСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
малої приватизації, що відбувся 30.11.2018

Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої прива-
тизації соціально-культурного призначення – будинок культури за-
гальною площею 744,5 м2 за адресою: Луганська обл., Сватівський 
р-н, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62. Переможець конкурсу – ТОВ 
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послу-
ги – 3500 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

інФормаЦія рв ФондУ по лЬвівСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 03.12.2018

Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому 
поверсі у будівлі навчального корпусу № 1. Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. І. Франка, 24. Мета оцінки – продовження договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Ін-
вестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1 400 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 73,9 м2 на другому цо-
кольному поверсі будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета 

оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання ро-
біт – 2 к/д. Вартість робіт – 1540 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення № 60, 61, 62, 63 загальною пло-
щею 50,4 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі навчальної 
майстерні. м. Львів, вул. Пулюя, 30. Мета оцінки – продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 830 грн.

Нежитлові приміщення № XVIII, XIX, XX загальною площею 86,7 м2 
у півпідвалі будівлі літ. «А-3». Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Ране-
вицька, 12. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін ви-
конання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 150 грн.

Нежитлові приміщення площею 783,0 м2 будівлі складу В-1 та не-
житлові приміщення площею 2484,1 м2 будівлі виробничого корпусу 
Б-3 загальною площею 3267,1 м2. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Тер-
мін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 850 грн.

інФормаЦія рв ФондУ по рівненСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 04.12.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

частина будівлі сховища: допоміжні приміщення № 24-27 загаль-
ною площею 126,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, 
25 – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 
2 900 грн;

приміщення їдальні «Азалія» загальною площею 261,5 м2 за адре-
сою: Рівненська обл., смт Рокитне, вул. Шевченка, 2б – визнано ФОП 
Гаюка О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн.

інФормаЦія рв ФондУ по ТернопілЬСЬкій оБлаСТі  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 29.11.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки із залізобе-
тонним покриттям №14 площею 420,0 м2 за адресою: вул. Текстиль-
на, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-
Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з 
залізобетонним покриттям № 14 площею 864,0 м2 за адресою: вул. 
Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіональ-
ного офісу водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ 
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщен-
ня четвертого поверху навчального корпусу № 2 площею 67,9 м2 
за адресою: вул. Руська, 12, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», 
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1990 гривень, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлової будівлі 
адміністративного будинку (позиція 2-2) площею 15,7 м2 на друго-
му поверсі за адресою: вул. Сагайдачного, 3, м. Монастириська, 
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Відділу економічного 
та агропромислового розвитку Монастириської районної державної 
адміністрації, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2080 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки із залізобе-
тонним покриттям № 14 площею 436,8 м2 за адресою: вул. Текстиль-
на, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Регіонального офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-
Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

інФормаЦія рв ФондУ по вінниЦЬкій оБлаСТі 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 11.12.2018

За результатами конкурсу по об’єкту – газорозподільні системи, 
власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ «Вінни-
цягаз», розташовані у Вінницькій області, – конкурс не відбувся.

інФормаЦія рв ФондУ по вінниЦЬкій оБлаСТі 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
державної власності, для визначення розміру збитків, 
що призвели до завдання майнової шкоди державі,  
що відбувся 12.12.2018

За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василів-

ну щодо визначення вартості об’єкта державної власності – насосної 
станції перекачування очищених вод з акумулюючих ставків 125А (інв. 
№ 3101), огорожі очисних споруд 144-1-1 (інв. № 3199) протяжністю 
280 м із бетонних стовпчиків та сітки рабиці, які у процесі приватиза-
ції не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Крижопільський цукровий 
завод» та обліковуються на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод», за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщенська, 103, з метою визначення розміру збитків, 
нанесених державі в результаті неналежного зберігання державного 
майна. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 3500 грн.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦійне повідомлення 
про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва 
законсервованого об’єкта – комплексу дорожнього сервісу, 
розташованого за адресою: 33028, рівненська область, 
м. рівне, вул. київська,108

Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: h  об’єкт малої приватизації – об’єкт 
незавершеного будівництва, законсервований  
об’єкт – комплекс дорожнього сервісу.
Місцезнаходження об’єкта: 33028, Рівненська область, м. Рівне, 

вул. Київська,108.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській 

області, код ЄДРПОУ 25894919 (Державне Агентство автомобіль-
них доріг України).

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028, 
Рівненська область, м. Рівне, вул. Пушкіна,19.

Контактні дані: тел./факс: (0362) 225074; 266522.
відомості про об’єкт приватизації.

Незавершене будівництво є комплексом будівель і споруд, який 
включає в себе: готель (рівень готовності – 46 %), кафе (рівень го-
товності – 60 %), прохідна № 1 з перехідною галереєю (рівень готов-
ності – 60 %), прохідна № 2 (рівень готовності – 100 %), центральний 
тепловий пункт і прохідна (рівень готовності – 85 %), трансформа-
торну підстанцію (рівень готовності – 100 %), каналізаційно-насосну 
станцію (рівень готовності – 70 %), котеджі (блок з 4 будинків) (рівень 
готовності – 98 %), водонасосну станцію (рівень готовності – 40 %), 
адміністративно-побутовий корпус з даховою котельнею та сауною 
(рівень готовності – 70 %), станцію технічного обслуговування ван-
тажних автомобілів (рівень готовності – 50 %), станцію технічного 
обслуговування легкових автомобілів (рівень готовності – 50 %), 
криту стоянку автомобілів (рівень готовності – 90 %), приміщення 
для зберігання автомобілів (рівень готовності – 90 %), виробничий 
цех (рівень готовності – 10 %), очисні споруди (рівень готовності – 
85 %), підпірна стінка (рівень готовності – 60 %), тенісний корт (рівень 
готовності – 100 %), відкритий басейн (рівень готовності – 100 %), 
огорожа (рівень готовності – 90 %), замощення (рівень готовності – 
80 %), залізобетонна стінка, залізобетонний відстійник, наявні інже-
нерні мережі. Будівництво корпусу дорожнього сервісу було розпо-
чато в 1990 році, припинено – в 1999 році, роботи проводилися також 
в 2002 – 2004 роках. Будівлі перебувають в задовільному технічному 
стані, спостерігається руйнування окремих конструкцій.

Об’єкти розташовані в межах земельної ділянки площею 4,3 га, яка 
перебуває в землях запасу Рівненської міської ради та відноситься 
до категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення,

Інформація про аукціон з умовами.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 лютого 2019 

року, час проведення визначається електронною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної 
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

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

дання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної 
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за на-
явності не менш як одного учасника аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на аукціоні – 10 006 000,00 грн (десять мільйонів шість тисяч гри-
вень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 1 000 600 грн 00 коп. (один міль-
йон шістсот гривень 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 5 003 000 грн 00 коп. (п’ять мільйонів 
три тисячі гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 500 300 грн 00 коп. (п’ятсот тисяч 
триста гривень 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій –5 003 000 грн 00 коп. (п’ять мільйонів 
три тисячі гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 500 300 грн 00 коп. (п’ятсот тисяч 
триста гривень 00 копійок).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний добудувати та ввести в експлуатацію 

об’єкт незавершеного будівництва протягом 5 (п’яти) років без збе-
реження профілю використання.

2. Покупець зобов’язаний зареєструвати за собою право влас-
ності на об’єкт протягом 30 днів з дати підписання акта приймання-
передачі нерухомого майна.

3.Функціональне використання об’єкта приватизації покупець ви-
значає самостійно, а подальше відчуження виключно погоджувати з 
органом приватизації.

4. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ура-
хуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта 
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.

Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів 
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єкта).
Додаткова інформація.

1. Оператор електронного майданчика здійснює 
перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на 
казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

МФО 820172
в іноземній валюті: (переказ у доларах США)
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській області
Повна назва та адреса бенефіціара (одержувача)
Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Rivne 

region
2. Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №25230000000050
3. Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV
JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK
UKRAINE
RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
4. Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунку: 36083522
або JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунку: 400-124432
або Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33

Номер кореспондентського рахунка: 04094227
в іноземній валюті: (переказ у євро)
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна Укра-

їни по Рівненській області
Повна назва та адреса бенефіціара (одержувача)
Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Rivne 

region
2. Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № 25230000000050
3. Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV
JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK UKRAINE
RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
4. Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG
MUNICH, SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністрато-

ра ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків 
операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потен-
ційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.sale/.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса: 
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для 
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відді-
лення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, 
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua. Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www. 
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підляга-
тиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем елек-
тронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором елек-
тронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу 
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем елек-
тронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування 
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
в електронній торговій системі.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ Фон-
ду по Рівненській області від 18 січня 2019 р. № 19 (протокол № 20 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000027-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 100 060 грн 00 
коп. (сто тисяч шістдесят гривень 00 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
50 030 грн 00 коп. (п’ятдесят тисяч тридцять гривень 00 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій:

на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
пропозицій – 50 030 грн 00 коп. (п’ятдесят тисяч тридцять гривень 
00 копійок);

на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій систе-
мі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на 
веб-сторінку https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2 на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 18 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – продовольчий склад 
за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, що об-
ліковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 19 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – контора за адресою: 
Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, що обліковується на 
балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 20 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – загальнотоварний 
склад за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, 
що обліковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 21 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – магазин № 12 за 
адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Залізнична, 42, що облі-
ковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 22 прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта державної власності – магазин № 7 за 
адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, 107-а, що 
обліковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 23 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – червоний куточок 

за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122, що об-
ліковується на балансі ТОВ «Магістраль».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 24 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3, балансоутримувач відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 25 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, 
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5, балансоутримувач відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 26 прийнято рішен-
ня про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – житло-
вий будинок № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлівський 
район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11, балансоутримувач від-
сутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 27 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – виробни-
ча база (адмінбудівля, майстерня) за адресою: Сумська область, 
м. Суми, вул. Черкаська, 15/2, що обліковується на балансі ПАТ 
«Укр телеком».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 28 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта соціально-культурного призначення – бу-
динок культури № 1 за адресою: Сумська область, Охтирський район, 
с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а, балансоутримувач відсутній.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Сумській області від 15.01.2019 № 29 прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта соціально-культурного призначення – літ-
ній будинок відпочинку за адресою: Сумська область, Конотопський 
район, с. Жолдаки, вул. Лісова, 38а, балансоутримувач відсутній.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області від 11 січня 2019 року № 69 внесено 
зміни до наказу регіонального відділення від 24.04.2018 № 886 «Про 
прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації» 
(зі змінами), а саме: визначено спосіб приватизації об’єкта малої 
приватизації – Єдиний майновий комплекс колишнього Держав-
ного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан» 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Без-
людівська, 6 – продаж на аукціоні з умовами.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
інФормаЦія 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області від 16.01.2019 № 2-НБ прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта державної власності незавершеного 
будівництва – 68-квартирний житловий будинок (19723, Черкаська 
обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100 Г) 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.


