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

результати продажу об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – єдиного майнового комплексу

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Первомайської гід-
роелектростанції за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Пушкіна 
Олександра, 5 приватизовано юридичною особою – товариством з обмеженою від-
повідальністю «ЕМЗА» (код за ЄДРПОУ 24093058). Ціна, за якою придбано об’єкт, 
становить 129 240 000,00 гривень (сто двадцять дев’ять мільйонів двісті сорок ти-
сяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 21 540 000,00 гривень (двадцять один 
мільйон п’ятсот сорок тисяч гривень 00 копійок).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
на аукціоні зі зниженням стартової ціни

Регіо наль ним відділенням укладено з фізичною особою – Жулєвою Р. Є. договір 
купівлі-продажу нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля літ. А-1 загальною 
площею 374,8 м2, нежитлова будівля літ. Б-1 загальною площею 28,4 м2, сарай літ. 
В, навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4, 6, споруда № 5, мостіння № 1, які під час прива-
тизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Дніпроважмаш», що перебувають на 
балансі Міського центру соціальної допомоги (код за ЄДРПОУ 25542943) та розта-
шовані за адресою: м. Дніпро, вул. Діамантна, 8. Ціна продажу об’єкта – 1 140 000,00 
грн, у тому числі ПДВ – 190 000,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації  
комунальної власності

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 54,5 м2 за адресою: Львівська 
обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 21, що перебуває на балансі Комунально-
го підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. 
Покупець – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Електро-
товари», ціна продажу – 357 050,40 грн, у тому числі ПДВ – 59 508,40 грн.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – майстерня вентзаготовок, розташоване за адресою: Мико-
лаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 28, приватизовано шляхом 
продажу на електрон ному аукціоні за методом зниження cтартової ціни юри-
дичною особою – ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКМІНЕРАЛ-ЦЕМЕНТ» за 42000,00 грн 
(сорок дві тисячі гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 7000,00 грн (сім тисяч гривень 
00 копійок).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – майстерня хімічного покриття зі службово-побутовим корпу-
сом, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммай-
данчик, 38, приватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні за методом 
покрокового зниження cтартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
юридичною особою – ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКМІНЕРАЛ-ЦЕМЕНТ» за 37981,28 
грн (тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят одна гривня 28 копійок), у т. ч. ПДВ – 
6330,21 грн (шість тисяч триста тридцять гривень 21 копійка).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівлі та споруди бази УМР, розташовані за адресою: Ми-
колаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 22, приватизовано шляхом 
продажу на електрон ному аукціоні за методом покрокового зниження cтартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Андрієнко Ан-
дрієм Володимировичем за 107610,00 грн (сто сім тисяч шістсот десять гривень 
00 копійок), у т. ч. ПДВ – 17935,00 грн (сімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять п’ять 
гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІН НИцЬКА та ХМЕЛЬНИцЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлового вбудованого приміщення, гаража № 1, літ. «А», 
загальною площею 41,8 м2 з оглядовою ямою літ. «а»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлове вбудоване приміщення, 
гараж № 1, літ. «А», загальною площею 41,8 м2  
з оглядовою ямою літ. «а».
Місце зна хо дження об’єкта: 23000, Він ницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майда-

ну, 20, гараж № 1.

Відомості про балансотримача: (най ме ну вання, його місце зна хо дження і 
контактні дані): Управління Державної казначейської служби України у Барсько-
му районі Він ницької області, код за ЄДРПОУ 38027888, 23000, Він ницька обл., 
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, контактна особа: начальник відділу звітності 
та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Суконнік Світлана Миколаївна, 
тел. (04341) 2-40-46.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове вбудоване приміщення, гараж 
№ 1, літ. «А», загальною площею 41,8 м2 з оглядовою ямою літ. «а», 1980 року по-
будови, не використовується, перебуває в задовільному стані. Право державної 
власності зареєстровано 08.10.2013, номер запису про право власності: 2783683, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 52581805202.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: зе-
мельна ділянка розташована за адресою: 23000, Він ницька обл., м. Бар, вул. Героїв 
Майдану, 20, гараж № 1, окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, 
площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право 
власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.01.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із 

зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що пе-
редує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація нежитлового вбудованого приміщення, гаража № 1, літ. «А», за-
гальною площею 41,8 м2 з оглядовою ямою літ. «а», розташованого за адресою: 
23000, Він ницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, гараж №1 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами від 18.07.2018 
№ 579).

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

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 74028,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37014,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 37014,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7402,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3701,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 3701,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 2900,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери 
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потен-
ційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантій-
ного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізи-
тами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та про-

ведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
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Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адре-
са веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0432)67-27-46, тел./факс (0432) 
67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта, – Суконнік Світлана Миколаївна, началь-
ник відділу звітності та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 
Управління Державної казначейської служби України у Барському 
районі Він ницької області, тел. (04341) 2-40-46, адреса електрон ної 
пошти: bar-kazna@ukr.net.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 26.11.2019 
№ 496 «Про затвердження умови продажу, стартової ціни та інфор-
маційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-26-000001-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 740,28 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 370,14 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 370,14 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного май-
данчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик 
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення повторного 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – приміщень лазні з № 2-1 до № 2-7 загальною 
площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли 
до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське»,  
код ЄДРПОУ 05527692

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  приміщення лазні 
з № 2-1 до № 2-7 загальною площею 50,0 м2 в будівлі 
літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутного капіталу 
СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692.
Місце зна хо дження об’єкта: 22133, Він ницька обл., Козятинський 

р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7.
Відомості про зберігача (най ме ну вання, його місце зна хо дження 

і контактні дані): ТОВ «Агромир і Ко», код ЄДРПОУ 05527692, місце-
зна хо дження: 22133, Він ницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, 
вул. Центральна, 3, директор ТОВ «Агромир і Ко» Бикодьорова Оксана 
Анатоліївна, тел. (096)36-49-591.

Відомості про об’єкт приватизації: приміщення лазні з № 2-1 до 
№ 2-7 загальною площею 50,0 м2 знаходяться в будівлі літ. «З, З1, 
з», 1989 року побудови, за призначенням не використовуються, пе-
ребувають у незадовільному стані.

Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 09.07.2019, номер запису про пра-
во власності: 32313773, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 1180530705206.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Він ницька 
обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7. Інформація про 
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, 
наявність обтяжень відсутня. Право власності в Державному земель-
ному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.01.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація приміщень лазні з № 2-1 до № 2-7 загальною 
площею 50,0 м2 в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статут-
ного капіталу СВАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ 05527692, 
здій снюється відповідно до вимог Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами 
від 18.07.2018).

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

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 10600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5300,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1060,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 530,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 530,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2700,00 грн в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційно-

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

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них 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: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Агромир і Ко» Би-
кодьорова Оксана Анатоліївна, тел. (096) 36-49-591.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій об-
ластях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 
8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, 
тел./факс (0432- 67-30-41), адреса електрон ної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 26.11.2019 
№ 495 «Про затвердження умови продажу, стартової ціни та інфор-
маційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-05-000001-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового знижен
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 106,00 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 53,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 53,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гараж 
цегляний загальною площею 33,0 м2, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Дніпропетровській 
області (код ЄДРПОУ 02359946) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Садова, 9

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  гараж цегляний 
загальною площею 33,0 м2.
Місце зна хо дження: Дніпропетровська обл., м. Марганець, 

вул. Садова, 9.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляну будівлю гаража 

літ. А з оглядовою ямою загальною площею 33,0 м2. Вікна одинарні, 
дерев’яні. Ворота дерев’яні в металевому каркасі. Підведене елек-
тропостачання. На даний час об’єкт не використовується.

Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 
право власності або користування на земельну ділянку не зареє-
стровано.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інфор-
мація відсутня.

Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління статис-
тики у Дніпропетровській області, адреса: 49000, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, вул. Столярова, 3. Код ЄДРПОУ 02359946. Контак-
тний телефон: (056) 778-68-43.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі 
змінами).

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2019 року. Час 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

продаж на аукціоні з умовами – 13 397,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 698,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 698,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

тами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у роз-

мірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із спо-
собів:

продаж на аукціоні з умовами – 1 339,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 669,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 669,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування регіо наль ному відділенню послуг незалежного 

оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації, у розмірі 5 300,00 грн в місячний термін з дати укла-
дення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора 
аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса 
електрон ної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-
каз Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях від 21.11.2019 № 12/01-170-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000127-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із знижен

ням стартової ціни, та між аукціоном за методом покрокового 
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 133,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 66,99 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 66,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного май-
данчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик 
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-15/1 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, який обліковується 
на балансі ДП «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661  
в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція»,  
код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації,   h
його місце зна хо дження: об’єкт незавершеного 
будівництва – малоповерхова житлова забудова 
у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга), розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 10.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
до складу об’єкта приватизації входять: малоповерхова жит-

лова забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга): БД-15: Літ. А-2; 
прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2; прибудова 
Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда по 
Літ. А-1 – мс.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 
45,22 %. Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та кому-
нікацій, гарячий та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, 
телефонізація та інші мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови 
першої черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Моло-
діжна, вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації зна-
ходиться поряд з автовокзалом та недалеко від залізничного вокзалу 
й центрального міського ринку м. Енергодар, біля храму та із трасою. 
Під’їзд до будинку по дорозі зі асфальтобетонним покриттям. По пе-
риметру будівельного майданчика – металева огорожа із сітчастих 
панелей. Об’єкт приватизації являє собою двоповерховий цегляний 
житловий блок – будинок. Фундаменти стрічкові із блоків ФС. У під-
вальній частині й гаражному приміщенні – стіни із блоків ФС. Пере-
криття підвалу із залізобетонних пустотних плит. Підлога у підвалі – 
бетонна підготовка. На першому та другому поверхах виконанні: 
стіни зі шлакоблоку, облицьовані червоною цеглою, перегородки зі 
шлакоблоку і червоної цегли. Перекриття – залізобетонні пустотні 
плити. Виконана кладка стін і вентиляційних шахт горищного при-
міщення. Усередині будинку сходові щаблі по металевих косоурам. 
Ґанок – із цегли й бетонних щаблів. Двері та вікна відсутні. Роботи з 
консервації об’єкта не проводились.

По об’єкту приватизації виконані тільки загально-будівельні 
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,0740 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:012:0106, цільове призначення – для іншої житлової 
забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження прав на земельну ділянку 
відсутні. Відомості про обмеження у використання земельної ділянки 
в Державному земельному кадастрі не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 02 січня 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. 
БД-15/1 (1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» із змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10, має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», із змінами, та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 037 397,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 518 698,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 518 698,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 103 739,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 51 869,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 51 869,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіо наль ному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – мало-
поверхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга), 
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. 
Таврійський, буд. 10, протягом п’яти років з дня переходу права влас-
ності та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного 
законодавства України.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.  
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 
Наталя Андріївна, (061) 226-07-75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 27.11.2019 
№ 12/1-350.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000130-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 373,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 186,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 186,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на аукціоні об’єкта державної 
власності – адміністративної будівлі літ. А-2, загальною 
площею 1089,1 м2, що розташована за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, ба лан со ут римувач (орендар) 
товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВОВА 
КОМПАНІЯ ЕКВІТАС ЛЕКС», код в ЄДРПОУ 39505010

1. Інформація про об’єкт приватизації

Об’єкт державної власності – h  адміністративна будівля 
літ. А-2, загальною площею 1089,1 м2, що розташована 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39,  
ба лан со ут римувач (орендар): товариство з обмеженою 
відповідальністю «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС ЛЕКС», 
код в ЄДРПОУ 39505010.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
об’єкт приватизації розташований в Комунарському районі м. За-

поріжжя на вул. Тополіна, 39.
Двоповерхова окремо розташована адміністративна будівля 

головним фасадом виходить на проїжджу частину вулиці Тополіна. 
Приміщення першого поверху адміністративної будівлі мають чоти-
ри відокремлених входи, виконані з головного та дворового фасадів 
будівлі, приміщення підвалу адміністративної будівлі має окремий 
вхід, який здійснюється з лівої торцевої частини будівлі. Інженерне 
забезпечення адміністративної будівлі відсутнє. Рік побудови – 1952. 
Місце зна хо дження будівлі характеризується розташуванням в пішо-
хідній доступності до громадського транспорту.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, ка-
дастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 02 січня 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – адміністративної бу-
дівлі літ. А-2, загальною площею 1089,1 м2, що розташована за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, ба лан со ут римувач (орендар): 
товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВОВА КОМПАНІЯ 
ЕКВІТАС ЛЕКС», код в ЄДРПОУ 39505010, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» із змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Тополіна, 39, має відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна», із змінами та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 811 545,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 405 772,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 405 772,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 81 154,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 40 577,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 40 577,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта 
приватизації у розмірі 4 500 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів 
з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі 
дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, 
вул. Тополіна, 39.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226-07-75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: 

Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 27.11.2019 № 12/1-351.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-05-29-000002-3.

Період між аукціонами:
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 – 8115,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4057,73 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4057,73 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-14/1 
(1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, який обліковується 
на балансі ДП «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661,  
в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція»,  
код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце h
зна хо дження: об’єкт незавершеного будівництва – 
малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/1 
(1 черга), розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
до складу об’єкта приватизації входять: малоповерхова житло-

ва забудова у м. Енергодар. БД-14/1 -(1 черга): БД-14 – Літ.А-2; 
прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2; прибудо-
ва Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда 
по Літ. А-1 – мс.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 46 %. 
Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, га-
рячий та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація 
та інші мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови 
першої черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Мо-
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лодіжна, вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації 
знаходиться поряд з автовокзалом та недалеко від залізничного 
вокзалу й центрального міського ринку м. Енергодар, біля храму 
та поряд із трасою. Під’їзд до об’єкта приватизації здійснюється з 
пров. Таврійський. Об’єкт приватизації являє собою двоповерхо-
вий цегляний житловий блок – будинок. Фундаменти – стрічкові із 
блоків ФС. У підвальній частині й гаражному приміщенні – стіни із 
блоків ФС. Перекриття підвалу із залізобетонних пустотних плит. 
Підлога у підвалі – бетонна підготовка. На першому та другому 
поверхах виконанні: стіни зі шлакоблоку, облицьовані червоною 
цеглою, перегородки зі шлакоблоку і червоної цегли. Перекрит-
тя – залізобетонні пустотні плити. Виконана кладка стін і вентиля-
ційних шахт горищного приміщення. Усередині будинку виконаний 
монтаж сходових щаблів по металевим косоурам. Ґанок – із цегли 
й бетонних щаблів. Двері та вікна відсутні. Роботи з консервації 
об’єкта не проводились.

По об’єкту приватизації виконані тільки загально-будівельні 
(будівельно-монтажні) роботи щодо зведення коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,0752 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:012:0104, цільове призначення – для іншої житлової 
забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження прав на земельну ділянку 
відсутні. Право власності оформлено за Державою Україна в особі 
Запорізької обласної державної адміністрації.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 27 грудня 2019 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. 
БД-14/1 (1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» із змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 092 525,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 546 262,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 546 262,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 109 252,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 54 626,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 54 626,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіо наль ному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – мало-
поверхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга), 
що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. 
Таврійський, буд. 8, протягом п’яти років з дня переходу права влас-
ності та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного 
законодавства України.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-

ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226-07-75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта при-

ватизації: Грійова Наталя Андріївна, (061) 226-07-75, reform2_23@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 27.11.2019 
№ 12/1-352.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000123-3.

Період між аукціонами:
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 – 10 925,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 462,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 462,63 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1 
(1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, 
кв. 2, який обліковується на балансі ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 
код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна 
електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації,   h
його місце зна хо дження: об’єкт незавершеного 
будівництва – малоповерхова житлова забудова 
у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга),  
що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
до складу об’єкта приватизації входять: БД-13/1 (1 черга): БД-

13/1 Літ. – А-2; підвал – пд. БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 – Літ. А-2; 
підвал – пд.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 44 %. 
Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, га-
рячий та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація 
та інші мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови 
першої черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Моло-
діжна, вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації зна-
ходиться поряд з автовокзалом та недалеко від залізничного вокзалу 
й центрального міського ринку м. Енергодар, біля храму та поряд із 
трасою. Об’єкт приватизації являє собою двоквартирний житловий 
блок – будинок БД-13/1, БД -13/2. Фундаменти – стрічкові із блоків 
ФС. У підвальній частині – стіни із блоків ФБС. Перекриття підвалу із 
залізобетонних пустотних плит. Підлога у підвалі – бетонна підготов-
ка. На першому поверху виконанні: стіни зі шлакоблоку, облицьовані 
цеглою, перегородки зі шлакоблоку і цегли. Виконано перекриття 
над першим поверхом. На 2-му поверсі виконано стіни. Перекриття 
не закінчене. Виконана кладка стін і вентиляційних шахт горищного 
приміщення. Усередині будинку – сходові щаблі по металевих косо-
урам. Двері та вікна відсутні.

По об’єкту приватизації виконані тільки загально-будівельні 
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,0692 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:012:0105, цільове призначення – для іншої житлової 
забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження прав на земельну ділянку 
відсутні. Право власності оформлено за Державою Україна в особі 
Запорізької обласної державної адміністрації.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 02 січня 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. 
БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: За-
порізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, 
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», із змінами, 
та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 
цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 901 584,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950 792,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 950 792,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 190 158,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 079,20 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 95 079,20 грн.

Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-
мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 
ПДВ.

Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіо наль ному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 500,00 грн 
без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – мало-
поверхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), 
БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, протягом п’яти 
років з дня переходу права власності та ввести його в експлуатацію 
з дотриманням вимог чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226-07-75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта при-

ватизації: Грійова Наталя Андріївна, (061) 226-07-75, reform2_23@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 27.11.2019 
№ 12/1-353.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000110-3.

Період між аукціонами:
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 – 19 015,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 507,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 507,92 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕцЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на аукціоні з умовами в електрон ній формі 
об’єкта окремого майна

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо h
дження: окреме майно у складі: будівля ветеринарної 
лікарні (А) загальною площею 81,5 м2; гараж (Б) 
загальною площею 33,8 м2 за адресою:  
Івано-Франківська обл., Галицький район,  
с. Маріямпіль, вул. Набережна, 49.
Дані про будівлі та земельні ділянки: до складу об’єкта приватиза-

ції входять: одноповерховий цегляний будинок ветеринарної лікарні 
з підвалом загальною площею 81,5 м2; одноповерховий цегляний 
гараж загальною площею 33,8 м2. До об’єкта підведені лінії електро-
передачі. Будівлі не використовуються.

Інформація щодо земельної ділянки відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: дого-

вори оренди відсутні.
Інформація про ба лан со ут римувача: Галицька районна державна 

лікарня ветеринарної медицини Головного управління Держпрод-
споживслужби в Івано-Франківській області, адреса: 77101, Івано-
Франківська область, м. Галич, вул. С. Бандери, 99б, код ЄДРПОУ 
00699543, тел. (03431) 2-29-25.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 27 грудня 2019 року. Час про-

ведення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою 
відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для 
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продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зни-
женням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою систе-
мою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

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

продаж на аукціоні з умовами – 81 290,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 40 645,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 40 645,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожно-

го із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 8 129,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 065,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 065,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець зобов’язаний 

компенсувати Регіо наль ному відділенню ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення неза-
лежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3950 грн в місячний строк з 
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для вне-
сення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-

ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях

Рахунок № 37182000142097
Код ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях

Рахунок № 37315026142097
Код ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine 

in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank 

of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні 

за місцем розташування об’єкта за адресою: Івано-Франківська обл., 
Галицький район, с. Маріямпіль, вул. Набережна, 49.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, 
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час 
роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в 
п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до 16.00). Контактна особа 
організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення мож-
ливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 
553139, адреса електрон ної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях від 25.11.2019 № 144 «Про за-
твердження умов продажу окремого майна у складі: будівля ветлікарні 
і гараж в с. Маріямпіль Галицького району».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-30-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 812,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 406,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 406,50 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного май-
данчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик 
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва житлового 
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво житлового будинку.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська область, Городнянський 

район, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ДП «Укрспирт».
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 07400, 

Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 
284 04 90.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий цегляний 
житловий будинок з мансардою та прибудовою загальною площею 
124,8 м2 зі стінами з керамічної та силікатної цегли. Перший поверх 
частково перекритий залізобетонними плитами. Збудовано вну-
трішні перегородки, піч. Дах будівлі вкрито шифером, який місцями 
пошкоджений.

Рівень будівельної готовності за даними технічного паспорта – 61 %.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 55,8 м2 зі стінами з кера-

мічної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності 
згідно з техпаспортом – 67 %;

будівля сараю площею 18,3 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах 
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпас-
портом – 60 %;

погреб площею 24,1 м2, стіни надземної частини з керамічної це-
гли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень 
будівельної готовності згідно з техпаспортом – 54 %.

Територія не огороджена, до житлового будинку підведене елек-
тропостачання. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості про земель-
ну ділянку відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщене на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/80 .
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2019 р. 

о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів 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 електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 216 282,01 грн (двісті шістнадцять тисяч двісті 
вісімдесят дві гривні 01 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 21 628,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 108 141,01 
грн (сто вісім тисяч сто сорок одна гривня 01 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
108 141,01 грн (сто вісім тисяч сто сорок одна гривня 01 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду державно-

го майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
грошові кошти, витрачені на оцінку об’єкта, в сумі 3 870,00 грн (три 
тисячі вісімсот сімдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA388
201720000035213040040075, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, 
МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електрон них 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 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Місце зна хо дження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місце-
зна хо дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 
43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: поне-
ділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 
до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амель-
ченко Юлія Василівна, тел. (0462) 67-63-02, e-mail: morochko_74@
spfu.gov.ua .

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

продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 21.11.2019 № 13/130 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-11-20-000010-1.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

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

для аукціону з умовами: 2 162,82 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 

1 081,41 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 1 081,41 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва житлового 
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво житлового будинку.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська область, Городнянський 

район, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ДП «Укрспирт».
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 07400, 

Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 
284 04 90.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок з 
мансардою загальною площею 84,7 м2 зі стінами з керамічної та силі-
катної цегли. Перший поверх частково перекритий залізобетонними 
плитами. Збудовано внутрішні перегородки, піч. Дах будівлі вкрито 
шифером, який місцями пошкоджений.

Рівень будівельної готовності за даними технічного паспор-
та – 66%.

Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 56,5 м2 зі стінами з кера-

мічної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності 
згідно з техпаспортом – 67 %;

будівля сараю площею 18,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах 
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпас-
портом – 41 %;

погреб площею 24,1 м2, стіни надземної частини з керамічної це-
гли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень 
будівельної готовності згідно з техпаспортом – 54 %.

Територія не огороджена, до житлового будинку підведене елек-
тропостачання. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості про земель-
ну ділянку відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщене на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/81.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2019 р. об 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів 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 електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 182 455,42 грн (сто вісімдесят дві тисячі чоти-
риста п’ятдесят п’ять гривень 42 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 18 245,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 91 227,71 
грн (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім гривень 71 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
91 227,71 грн (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім гривень 
71 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіо наль ному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на оцінку об’єкта, 
в сумі 3 870,00 грн (три тисячі вісімсот сімдесят гривень 00 коп.) без 
ПДВ на р/р № UA388201720000035213040040075, одержувач: Регіо-
наль не відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: 
ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
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Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електрон них 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 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях. Місце зна хо дження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 
Місце зна хо дження представника організатора: м. Чернігів, проспект 
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: 
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – 
з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48. Контактна  
особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 67-63-02, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 21.11.2019 № 13/123 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-11-20-000009-1.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням старто
вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про
позицій: 30 календарних днів.

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

для аукціону з умовами: 1 824,55 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 

912,28 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 912,28 грн. 
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком, розташованого 
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, 
с. Вербичі, вул. Садова, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку з 
господарським блоком.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський 

район, с. Вербичі, вул. Садова, 8.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: ба лан-

со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: незавершене будівництво будинку виконане з 
керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних блоків. 
Розмір будинку – орієнтовно 10м на 9м. Кладка стін будинку виконана 
на висоту близько 1м над фундаментом.

Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтов-
ним розміром 6м на 11м із керамічної цегли. Кладка стін виконана 
на висоту близько 3,5м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини 
господарського блоку. Дах не змонтований.

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі жит-
лової та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 
0,1595 га, кадастровий № 7424481000:01:001:0196. Відомості про 
обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо 
(вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 0,0454 га, строк дії 
обмеження – безстроково.

Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %; госпо-
дарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).

План будівлі: технічний паспорт.
Фотографічне зображення об’єкта розміщене на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/88 .
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2019 р. 

о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів 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 електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 36 880,29 грн (тридцять шість тисяч вісімсот 
вісімдесят грн 29 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 3 688,03 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 18 440,15 
грн (вісімнадцять тисяч чотириста сорок грн 15 коп.);

Розмір гарантійного внеску: 1 844,02 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
18 440,15 грн (вісімнадцять тисяч чотириста сорок грн 15 коп.);

Розмір гарантійного внеску: 1 844,02 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду державно-

го майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в 
сумі 3 864,00 грн (три тисячі вісімсот шістдесят чотири грн 00 коп.) 
без ПДВ на на р/р № UA388201720000035213040040075, одержувач: 
Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Київ-
ській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, 
банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електрон них 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 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Місце зна хо дження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місце зна хо дження представника організатора: м. Чернігів, про-

спект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса 
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html .

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48.

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 67-63-02,  
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 21.11.2019 № 13/122 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-11-20-000008-1.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покро
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів.

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

для аукціону: 368,80 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 184,40 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 184,40 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного 
житлового будинку з господарським блоком,  
розташованого за адресою: Чернігівська область, 
Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Садова, 9

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво одноквартирного житлового будинку 
з господарським блоком.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський 

район, с. Вербичі, вул. Садова, 9.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: ба лан-

со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво бу-

динку виконане з керамічної цегли на висоту 1м. Розмір будинку – 
орієнтовно 10 м на 11м.

Поряд з будинком розташований господарський блок орієнтов-
ним розміром 6 м на 10 м, кладка стін з керамічної цегли виконана 
на висоту 2,5 м, дах не змонтований.

Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі жит-
лової та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 
0,1593 га, кадастровий № 7424481000:01:001:0197. Відомості про 
обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо 
(вздовж) об’єкта енергетичної системи площею 0,0455 га, строк дії 
обмеження – безстроково.

Рівень будівельної готовності: житлового будинку – 10 %, госпо-
дарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).

План будівлі: технічний паспорт.
Фотографічне зображення об’єкта розміщене на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/89 .
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2019 р. 

о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів 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 електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 36 872,66 грн (тридцять шість тисяч вісімсот 
сімдесят дві грн 66 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 3 687,27 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 18 436,33 
грн (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість грн 33 коп.);

Розмір гарантійного внеску: 1 843,64 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
18 436,33 грн (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість грн 33 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 1 843,64 грн. 
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіо наль ному відділенню Фонду державно-

го майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
грошові кошти, витрачені на оцінку об’єкта, в сумі 3 864,00 грн (три 
тисячі вісімсот шістдесят чотири грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA3
88201720000035213040040075, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чер-
нігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, 
МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електрон них 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 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях. Місце зна хо дження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. 
Місце зна хо дження представника організатора: м. Чернігів, проспект 
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: 
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю –  
з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48. Контактна осо-
ба: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 67-63-02, e-mail: 
morochko_74@spfu.gov.ua .
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 21.11.2019 № 13/124 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-11-20-000006-1.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покро
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів.

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

для аукціону: 368,73 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 184,37 грн; 
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 184,37 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операто-
рів електрон них майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro.sale/pokupcyam.
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ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
будівля «Берлін», що перебуває на балансі  
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля «Берлін».
Місце зна хо дження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 3.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, 
ЄДРПОУ 24584661.

Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Микола-
ївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136) 
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 
яких розташований об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля «Бер-
лін» (824,5 м2), ґанок з навісом (2 шт.), ґанок, навіс, підпірна стінка, 
жижезбірник, бетонне замощення.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
На цей час діє договір оренди, укладений Регіо наль ним відділен-

ням ФДМУ по Миколаївській області, від 20.12.2012 № РОФ 1130 в 
редакції змін та доповнень, внесених договором від 14.12.2018, на 
одноповерхову будівлю «Берлін» загальною площею 824,5 м2, збір-
ник рідини площею 44,3 м2, підпірна стінка довжиною 32, 5 пог. м, 
бетонне замощення площею 2910,5 м2, що входять до складу об’єкта 
приватизації. Термін дії договору оренди: до 14.12.2021.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового 
власника приватизованого майна, а в разі, якщо покупцем переда-
ного в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного 
договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у 
його власність.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2019 року, 

електрон ний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, 
що визначений в електрон ній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Юж-
ноукраїнськ, Гідрокомплекс, 3.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до 
Управління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: 
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з 
умовами: 441 704,00 грн (чотириста сорок одна тисяча сімсот чо-
тири гривні 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 44170,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 220 852,00 грн (двісті двадцять тисяч 
вісімсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 22085,20 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 220 852,00 грн (двісті двадцять тисяч вісімсот 
п’ятдесят дві гривні 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 22085,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Одесь-

кій та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 
8.00 до 17.00; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відпо-
відальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонко-
ва Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@
gmail.com.
4. Додаткова інформація

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в роз-
мірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунки оператора електрон ного майданчика, відкриті для 
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на 
веб-сторінці адміністратора:https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-
ський рахунок № 37187082063735 в Державній казначейській служ-
бі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіо наль не відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аук-
ціоні.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казна-
чейський рахунок № 37311082163735, в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 
43015722, сплачений гарантійний внесок переможця електрон-
ного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній тор-
говій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації 
переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях від 20.11.2019 № 624 «Про 
затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої прива-
тизації будівлі «Берлін», що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енер-
гоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661 та 
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 3».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-11-07-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового знижен
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової 
ціни, що становить 4417,04 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що ста-
новить 2208,52 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – дитячий оздоровчий 
табір за адресою: Сумська область, Шосткинський район, 
сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 
(б/н), що перебуває на балансі ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів» (код за ЄДРПОУ 05761264)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: ПрАТ «Шосткинський завод 

хімічних реактивів».
Місце зна хо дження управління: 41100, Сумська область, м. Шост-

ка, вул. Індустріальна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05761264.
Пропонується до продажу об’єкт соціально-культурного призна-

чення – дитячий оздоровчий табір, до складу якого входять спаль-
ний корпус (площею 1041,0 м2) та комплекс споруд у складі: їдальня 
(площею 464,0 м2), 3 будівлі для обслуговуючого персоналу (площею 
216,3 м2, 230,9 м2 та 230,8 м2), кінотеатр (площею 376,9 м2), 2 будинки 
дозвілля (площею 88,0 м2 та 221,3 м2), медпункт (площею 60,6 м2), 
альтанка за адресою: Сумська область, Шосткинський район, сіль-
ська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н). Роки 
введення споруд в експлуатацію: спальний корпус – 1986, їдальня – 
1965, решта споруд – 1961.

Спальний корпус: фундамент – залізобетонні блоки; стіни та пе-
регородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога – до-
шки; дах – азбофанера по колодах; вікна – дерев’яні двійні; двері – 
фільончасті. Їдальня (складається із двох частин – цегляної та при-
будованої металевої із скляним заповненням): фундамент – бетонні 
блоки; стіни – цегляні та дощаті, скло; перегородки цегляні та дощаті; 
перекриття – залізобетонне та металеві балки; підлога – бетонна, 
плитка; дах – залізо та азбоцементні листи; вікна – дерев’яні оди-
нарні, подвійні відчинені; двері – дерев’яні простої роботи та мета-
леві глухі. Будівлі для обслуговуючого персоналу, будинки дозвілля 
та медпункт: фундамент – цегляний; стіни – рубані, каркасно-щитові, 
обшивні; перегородки – дощаті; перекриття – балки дерев’яні з під-
шивкою; підлога – дошки; дах – азбофанера; вікна – дерев’яні одинар-
ні; двері – дерев’яні простої роботи. Кінотеатр: фундамент – блоки; 
стіни – цегляні, металевий каркас, скло; перегородки – цегляні; пе-
рекриття – залізобетонне, балки металеві; підлога – бетонна; дах – 
залізний, азбофанера; вікна – дерев’яні одинарні; двері – дерев’яні 
простої роботи. Об’єкт в оренду не передавався, не використову-
вався понад 10 років.

Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за дер-
жавою в особі Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях.

Об’єкт розташований за межами населеного пункту – с. Собич, 
на території Собицької сільської ради в лісовому масиві на березі 
річки Десна.

Земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий 
табір, перебуває у постійному користуванні ДП «Шосткинське лісо-
ве господарство». Об’єкт розташований на землях лісового фонду, 
межує з прибережною смугою, що накладає деякі обмеження у його 
використанні. Земельна ділянка розташована в лісовому масиві 
Собицького лісництва, в кварталі 2, що віднесений рекреаційно-
оздоровчих лісів поза межами зелених зон з особливим режимом 
користування, має загальнодержавний характер власності на при-
родний ресурс рекреаційного призначення.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 грудня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – ди-
тячий оздоровчий табір, що перебуває на балансі ПрАТ «Шосткин-
ський завод хімічних реактивів», здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432.

Покупець об’єкта соціально-культурного призначення має відпо-
відати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 75741,51 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37870,76 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 37870,76 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7574,15 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3787,08 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3787,08 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Збереження профілю діяльності протягом одного року.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахуван-

ня реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC 

Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них 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 місце зна хо дженням об’єкта: Сумська область, Шосткин-
ський район, сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квар-
тал № 2 (б/н).

ПІБ контактної особи на об’єкті. Генеральний директор ПрАТ 
«Шосткинський завод хімічних реактивів» Бугаков Сергій Іванович, 
тел. 05449 2 14 80.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
25.11.2019 № 961.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000040-3.

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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 

757,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 378,71 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни 
лота в сумі 378,71 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного 
будівництва, законсервованого об’єкта – школи за адресою: 
34520, Рівненська область, Сарненський район, с. Ремчиці, 
вул. Поліська, 96а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва, 
законсервований об’єкт – школа.
Місце зна хо дження об’єкта: 34520, Рівненська область, Сарнен-

ський район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двопо-

верхову будівлю незавершеного будівництва. Площа об’єкта неза-
вершеного будівництва – 900,7 м2, підвал – 518,6 м2. Стіни зведені з 
цегли, покриття із залізобетонних плит, покритих руберойдом. Пе-
рекриття між поверхами – залізобетонні плити. Перестінки цегляні, 
міжповерхові сходи бетонні, вхідні сходи бетонні частково зруйно-
вані. Опоряджувальні роботи, комунікації, підлоги, віконні та дверні 
прорізи і роботи з благоустрою прилеглої території не виконувались. 
Готовність об’єкта становить 46 %. Експлуатація елементів будівлі 
можлива за умови проведення їх ремонту.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного 
будівництва, належить до земель житлової та громадської забудови, 
земельні угіддя забудовані землі, в тому числі землі громадського при-
значення. Кадастровий номер земельній ділянці не присвоювався.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 27 грудня 2019 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них 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».
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Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціо-
ну окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 години дня, що передує 
дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них 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 подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно 
з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про прива-
тизацію 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами – 1 875 080,00 грн (один 
мільйон вісімсот сімдесят п’ять тисяч вісімдесят гривень 00 копі-
йок) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 187 508,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – 937 540,00 грн (дев’ятсот тридцять сім 
тисяч п’ятсот сорок гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 93 754,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 937 540,00 грн (дев’ятсот тридцять 
сім тисяч п’ятсот сорок гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 93 754,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня 2019 року. З 01.01.2020 розмір 
реєстраційного внеску становитиме 944 грн 60 коп.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта 
в розмірі 20%, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Умови аукціону:
1. Відшкодування покупцем Регіо наль ному відділенню ФДМУ по 

Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за 
проведення незалежної оцінки в сумі 2950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот 
п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

1. Оператор електрон ного 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: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062;

Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-
го внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок №37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях. 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 регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адре-
са електрон ної пошти: rivne@spfu.gov.ua. Контактна особа: Владова 
Марія Олімпіївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщуються на сайті регіо наль ного відділення ФДМУ: http://www. 
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який під-
лягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між оператором 
електрон ного майданчика та учасником з урахуванням положень аб-
зацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем 
електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 22.11.2019 № 290 (протокол № 32 за-
сідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: ID: UA-AR-P-2018-07-25-000099-1.

Період між аукціоном:
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);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електрон ною 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 електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 18 750,80 грн 
(вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 80 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукці-
ону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта привати-
зації – 9 375,40 грн (дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 40 
копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукці-
ону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта привати-
зації – 9 375,40 грн (дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 40 
копійок).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі повторного продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – незавершеного 
будівництва торгового центру за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Лазарівка, вул. Набережна, 7

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  незавершене будівництво 
торгового центру.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Брусилівський 

р-н, с. Лазарівка, вул. Набережна, 7.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будівни-

цтва входить: торговий центр – двоповерхова цегляна будівля загаль-
ною площею 714,0 м2, другий поверх виконано частково, фундамент 
та перекриття – з/бетон, рівень будівельної готовності – 43 %; овочес-
ховище – одноповерхова будівля загальною площею 42,7 м2, стіни та 
перекриття – з/бетон, дах відсутній, рівень будівельної готовності – 
85 %; огорожа – з/б панелі, які частково розібрані.

Право державної власності зареєстровано в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно 09.04.2019, індексний номер 
витягу 163654935.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 08 січня 2020 року. Час 

проведення визначається електрон ною торговою системою авто-
матично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у стат-
ті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 109708,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 54854,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 54854,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10970,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5485,40 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 5485,40 грн.

Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної зарп-
лати станом на 1 січня поточного року.

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту 

підписання акта приймання-передачі з можливою зміною його пер-
вісного призначення;

відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного 
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації, в розмірі 14900,00 грн у місячний термін з дати укла-
дання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робо-
чі 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: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 25.11.2019 № 288.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-29-000002-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1097,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 548,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 548,54 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення в 
електрон ній торговій системі повторного продажу на аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації – незавершеного 
будівництва клубу за адресою: Житомирська обл., 
Бердичівський р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10А

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  незавершене будівництво клубу.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Бердичівський 

р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10А.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову цегляну 

будівлю з підвалом загальною площею 1120,9 м2. Фундамент – залізо-
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні панелі. Рівень будівельної 
готовності – 32 %. Технічний стан об’єкта задовільний, інженерні ме-
режі відсутні. Об’єкт розташований в центральній частині села.

Право державної власності зареєстровано в Державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно 21.01.2019, індексний номер 
витягу 153844844.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 08 січня 2020 року. Час 

проведення визначається електрон ною торговою системою авто-
матично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 119685,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 59842,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 59842,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11968,50 грн;
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аукціону із зниженням стартової ціни – 5984,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5984,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної зарп-

лати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

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

підписання акта приймання-передачі з можливою зміною його пер-
вісного призначення;

відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного 
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації,, в розмірі 6900,00 грн у місячний термін з дати укла-
дення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робо-
чі 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 25.11.2019 № 289.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-05-000001-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1196,85 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 598,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 598,43 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях про проведення 
в електрон ній торговій системі продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації, окремого майна – будинку 
мисливця – будинку № 1 (інв. № 100386) за адресою: 
Житомирська обл., Радомишльський р-н, територія 
Вишевицької сільської ради (за межами населених пунктів), 
Іршанське лісництво, квартал 115, виділ 1

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  окреме майно – будинок 
мисливця – будинок № 1 (інв. № 100386).
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський 

р-н, територія Вишевицької сільської ради (за межами населених 
пунктів), Іршанське лісництво, квартал 115, виділ 1.

Ба лан со ут римувач: ДП «Малинське лісове господарство» (код 
ЄДРПОУ 13551546) за адресою: 16002, Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Лісовий кордон, 58.

Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну 
будівлю загальною площею 32,0 м2, фундамент – бутобетонний, пере-
криття – дерев’яні балки, покрівля – бітумні хвилясті листи, підлога – 
дерев’яна. Інженерні комунікації (електроосвітлення) наявні.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній 
ділянці, яка перебуває у постійному користуванні Малинського дер-
жавного лісогосподарського підприємства на підставі акта про право 
постійного користування серія ЖТ № 21-30-0005 від 20.11.2000.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 08 січня 2020 року. Час 

проведення визначається електрон ною торговою системою авто-
матично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 60192,00 грн (без ПДВ);

аукціону із зниженням стартової ціни – 30096,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 30096,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6019,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3009,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 3009,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної за-

робітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіо наль ному відділенню послуги незалежного 

оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації, в розмірі 4995,00 грн в місячний термін з дати укладен-
ня договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-

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

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них 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.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робо-
чі 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 Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 27.11.2019 № 293.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-29-000001-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 601,92 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 300,96 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 300,96 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності соціально-культурного призначення – 
Будівлі профілакторію, який розташований за адресою: 
м. Херсон, вул. Перекопська, 169

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h   
Будівля профілакторію.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Херсон, вул. Перекопська, 169.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: ба лан-

со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
об’єкт являє собою двоповерхову окремо розташовану нежитлову 

будівлю з цегли. Перекриття – залізобетонні плити, покрівля – м’яка 
рулонна, наявне внутрішнє оздоблення. До складу будівлі входять 
огорожа та мостіння.

Будівля профілакторію має такі інженерні мережі: електропоста-
чання, водопостачання, каналізація, теплопостачання та вентиляція. 
Основні конструктивні елементи будівлі перебувають у задовільно-
му стані.

Під’їзні шляхи мають асфальтобетонне покриття. У пішохідній до-
сяжності від об’єкта розташовані декілька промислово-складських 
баз, житлові будинки приватного сектору, декілька магазинів, зупинка 
громадського транспорту.

Об’єкт розташований на земельній ділянці: Державний акт на 
право постійного користування землею видано ВАТ «Херсонський 
консервний комбінат» (колишній ба лан со ут римувач об’єкта – на те-
перішній час ліквідований) під виробничі будівлі та споруди комбінату 
і під затон відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської 
міської ради народних депутатів від 22.11.1994 № 414.

Договори оренди щодо об’єкта або його частини – на теперішній 
час не укладені.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електрон ний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електрон ній фор-

мі буде проведено 02.01.2020. Час проведення аукціону визнача-
ється електрон ною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного 

електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Хер-
сон, вул. Перекопська, 169.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися в 
робочі дні до Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, яка є від-
повідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тищенко 
Оксана Анатоліївна. Телефон для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: 
prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з 
умовами: 3 833 795,00 грн (три мільйони вісімсот тридцять три ти-
сячі сімсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 383 379,50 грн (триста вісімдесят 
три тисячі триста сімдесят дев’ять гривень 50 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 
зниженням стартової ціни: 1 916 897,50 грн (один мільйон дев’ятсот 
шістнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 191 689,75 грн (сто дев’яносто одна 
тисяча шістсот вісімдесят дев’ять гривень 75 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 1 916 897,50 грн (один мільйон дев’ятсот шіст-
надцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень 50 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 191 689,75 грн (сто дев’яносто одна 
тисяча шістсот вісімдесят дев’ять гривень 75 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного 
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електрон ного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електрон ного майданчика 
через касу відділення банку.

Умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта.
2. Покупець зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані із про-

веденням незалежної оцінки об’єкта приватизації в процесі приватиза-
ції на рахунок державного органу приватизації в розмірі 4 500 гривень 
в 30-денний термін після підписання договору купівлі-продажу.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, просп. Ушакова, 
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
4. Додаткова інформація

Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-
рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2

в національній валюті:
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків про-

тягом п’яти робочих днів з дня проведення електрон ного аукціону.
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійно-
го внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону 

протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі в раху-
нок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севас-
тополі

Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиб-

банк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі від 26.11.2019 № 615 «Про 
внесення змін до наказу Регіо наль ного відділення від 24.06.2019 
№ 341».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000080-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного 
повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 38 337,95 грн (тридцять 
вісім тисяч триста тридцять сім гривень 95 копійок).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 19 168,98 грн 
(дев’ятнадцять тисяч сто шістдесят вісім гривень 98 копійок).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного май-
данчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик 
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Продовження рубрики на стор. 20



10 відомості
приватизації

4 грудня 2019 року № 49 (1277)

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

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

1 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

42809403, Державне підприємство «Державний фонд геопрос-
торових даних України, 21021, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19, 
тел. (0432) 51-33-77

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщен-
ня на 1-му поверсі виробничого корпусу (літ. А)

42809403.2.ЛИМГТИ024 21021, м. Він ниця, 
вул. 600-річчя, 19 

347,8 1 442 674,00 2 роки 364 дні Здійснення побутового об-
слуговування населення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіо-
наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У 
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета  
використання

 1 Державна казначей-
ська служба України 

37993254, Управління Державної казначейської служби України у Полонському районі Хмельницької 
області, вул. Лесі Українки, 101, м. Полонне, Хмельницька обл., 30500, тел. (03843) 3-29-16 

Приміщення на 2-му поверсі 
адміністративної будівлі

 37993254.1.АААГБД308 вул. Лесі Українки, 101, 
м. Полонне, Хмельниць-
ка обл.

 33,8  105 200,00  2 роки 11 місяців  Розміщення 
офіса

 2 Міністерство соціаль-
ної політики України 

03491381, Хмельницький обласний центр зайнятості, пров. Шевченка, 10, м. Хмельницький, 29000, 
тел. (0382) 76-46-42 

Приміщення на 3-му поверсі 
адміністративної будівлі

 03491381.22.ККГЛРХ065 пров. Кооперативний, 6, 
смт Чемерівці, Хмельниць-
ка обл.

 12,1  26 860,00  1 рік  Розміщення 
офіса

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ,  ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

 1 Міністерство освіти 
і науки України

00301902, Дніпровський державний коледж технологій та дизайну, 
49000, м. Дніпро, пров. Ушинського, 3, тел. (056) 375-77-50

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, пров. Ушин-
ського, 3

101,75 1 033 373,00 2 роки 11 місяців Інше використання (розміщення танцювально-спортивної 
школи, танцювально-спортивного гуртка)

 2 Міністерство освіти 
і науки України

02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний універ-
ситет», 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70

Частина нежитло-
вого вбудованого 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Набе-
режна Перемоги, 92

3,0  31 200,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (автомат питної води – 1 шт.)

3 Міністерство освіти 
і науки України

37861917, Інгулецький коледж ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет», 49010, м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8, тел. (067) 136-16-59

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 

Інформація відсутня м. Кривий Ріг,  
вул. Каткова, 8

20,4 51 817,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної 
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, 
що призначається для навчальних закладів

4 Міністерство освіти 
і науки України

1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені А.В.Лазаряна, 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, 
тел. (0562) 793-38-23

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро,  
вул. Лазаряна, 2

101,35 94 800,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення (пральня)

 5 Міністерство освіти 
і науки України

00200756, Вільногірський коледж Національної металургійної академії 
України, 51700, м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33, тел. (05653) 
5-15-46

Приміщення га-
ража

02070766.17РМБЧЧФ1284 м. Вільногірськ, 
вул. Центральна, 51в

52,0 60 757,00 1 рік Інше використання (під стоянку власного авто та складських 
потреб) 

 6 Державна казна-
чейська служба 
України

37976087, Управління державної казначейської служби України у Дні-
провському районі Дніпропетровської області, Дніпропетровська обл., 
смт Слобожанське, вул. Теплична, 2, тел. (0562) 753-78-93

Нежитлове примі-
щення; замощення

37976087.1.АААДЕГ027 Дніпропетровська обл., 
смт Слобожанське, 
вул. Теплична, 2

 72,35; 
16,2

195 241,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування 
та ремонт автомобілів 

7 Фонд державного 
майна України

05393116, ПАТ «Інтерпайп НТЗ», 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, 
тел. (0562) 35-92-50

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Петра 
Калнишевського, 27к

 32,96 267 800,00 2 роки 2 місяці Інше використання нерухомого майна 

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

В оголошенні орендодавця – Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, 
щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 27.11.2019 № 48 (1276) на стор. 17, інформацію щодо об’єкта № з/п 16 – нежитлове приміщення площею 72,35 м2, реєстровий 
номер 37976087.1.АААДЕГ027, за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 2 вважати недійсною.

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125243, Запорізький національний університет, 69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 66, тел. (061) 228-75-08

Частина приміщення коридору № 33 будівлі 
торгового коледжу (літ. А-4)

– м. Запоріжжя, 
вул. Шкільна, 1

2,0 9 227,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпускає про-
довольчі товари 

2 Міністерство інфра-
структури України

Філія «Запорізький державний обласний навчально-курсовий ком-
бінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»

Будівля учбового корпусу(літ. А); частина авто-
дрому (у складі частини замощення І; парканів 
№ 1,№ 6; воріт № 2; підпірних стінок № 3, 
№ 4; естакади № 5; вишки № 7) 

– м. Запоріжжя, 
вул. Юності, 118

164,8; 
14 659,0

3 606 342,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (для проведення 
наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху, 
змагань, надання послуг з набуття навиків водіння тран-
спортними засобами та інших індивідуальних послуг)

3 Міністерство освіти 
і науки України

02543880, ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і сти-
лю», 69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 3, тел.(061) 222-27-44

Нежитлове приміщення № 29 1-го поверху 
будівлі учбового корпусу (літ. А-4)

– м. Запоріжжя, 
вул. Матросова, 6

16,1 71 589,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи, в закладі освіти

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Запорізькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій 

36752449, ДПРЧ – 5 Управління ДСНС України 
у Чернівецькій області, 59400, м. Заставна, 
вул. Бажанського, 111а, тел. (03737) 2-10-84

Вбудовані приміщення (1-15) – 43,5 м2 
та (1-16) – 43,5 м2 будівлі пожежної 
частини (літ. А); приміщення бані (літ. 
Б) – 33,6 м2; гараж (літ. В) – 87,9 м2

36752449.2.ЮПНЧЧМ129; 
36752449.2.ЮПНЧЧМ152; 
36752449.2.ЮПНЧЧМ151

Чернівецька обл., 
м. Заставна, 
вул. Бажансько-
го, 1

208,5 775 816,00 
станом на 31.08.2019 

 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та 
ремонт автомобілів/приміщення (1-15) та (1-16) будівлі пожежної 
частини (літ. А)/; розміщення складу (зберігання продовольчих і не-
продовольчих товарів)/прим.бані (літ. Б) та гараж (літ. В)/

2 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій 

38289513, ДПРЗ-1 Управління ДСНС України 
у Чернівецькій області, 58002, м. Чернівці, 
вул. Лесі Українки, 3б

Будівлі мийки для автомобілів (літ. Г); 
замощення (літ. ІІ) 

24550113.2.ЮПНЧЧМ158; 
38289513.2.СЯЮРМЯ193 

м. Чернівці, 
вул. Авангард-
на, 7а

162,1; 
100,2

436 114,00;  
41 737,00 

станом на 30.09.2019 

 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування (мит-
тя) автомобілів 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Управління забезпечення реалізації повно-
важень у  Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» 
із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
внутрішніх справ 
України

40112233, Регіо наль ний сервісний центр МВС в Тернопільській 
області, 46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгородне, Тернопільський 
р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38 

Частина приміщення 2-го поверху адміністративно-
го будинку з допоміжними будівлями та спорудами

40112233.1.ОЦКГНБ006 вул. Стрийська, 5, с. Підго-
родне, Тернопільський р-н, 
Тернопільська обл.

2,0 21 980,00 2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термі-
нала самообслуговування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Управління забезпечення 
реалізації повноважень у  Тернопільській області Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про 
оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до ви-
мог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та  ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство рибного 
господарства України

25592421, державне підприємство «Укрриба», 04053, м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 82а, тел.: (044) 486-07-91, 486-99-40

Гідроспоруди ставу 
Антонівський-2, інв. № 204

25592421.9.ААЕЖАГ462 Київська обл., Ставищенський р-н, с. Анто-
нівка, вул. Набережна, 50

– 2 684 855,00 2 роки 11 місяців Риборозведення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіо наль не відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

05393837, ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехні-
ка», 79035, м. Львів, вул. Пимоненка,17, тел. 270-20-50 

Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі 
будівлі господарської частини навчального корпусу

02071010.25.ЦЛЯЮСЕ365 м. Львів, вул. Пу-
люя, 30

635,91 4 586 685,00 
станом на 30.09.2019

2 роки 364 дні Розміщення виробництва хлібобу-
лочних виробів (пекарні)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство вод-
них ресурсів України 

01037063, Берегівське міжрайонне управління водного господарства, Закарпат-
ська обл., м. Берегово, вул. Мочолівська, 157, тел. (03141) 4-20-63

Штаб літ. Т 01037063.21. АААБЕЕ264 Закарпатська обл., м. Бере-
гово, вул. Мочолівська,157 

221,8 824 677,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява 
про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у  СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство соціальної 
політики України

03491406, Сумський обласний центр зайнятості, 40000, м. Суми, май-
дан Незалежності, 3-1, тел.: (0542) 68-55-21, 68-55-05

Група інвентарних 
об’єктів 

03491406.1.РФЦГТС063 Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Аптекарська, 2 

 22,0  66 600,00  2 роки 364 дні Розміщення обладнання оператора телекомунікацій 
ПрАТ «Київстар» 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:  м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях; Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про 
оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п Назва органу управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08571423, Донецький юридичний 
інститут МВС України, 50106, Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
мкр-н 7-й Зарічний, 24, тел.: (0564) 
92-94-92, 94-70-21 

Нежитлове приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі 08571423.8. ЕБСИВЮ012 Донецька 
обл., м. Марі-
уполь, просп. 
Будівельників,145

29,3 164 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у закладі освіти

2 Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України

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

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адміністративно-
побутового корпусу рудника № 4 

Відсутній Донецька обл., 
Бахмутський 
р-н, м. Соледар, 
вул. Соледар-
ська, 4 

1,8 10 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата 

3 Міністерство освіти 
і науки України

38177113, ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний універ-
ситет», 84116, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Батюка,19, 
тел. (06262) 3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення  (3,0 м2) 
технічного поверху та частина зовнішніх стін будівлі (3,0 м2) 
гуртожитку № 3

38177113.1. РЛФФИУ022 Донецька обл., 
м. Слов’янськ , 
вул. Батюка,17

6,0 16 856,00 1 рік Розміщення технічних засобів (телекомунікацій-
ного обладнання та кабельних ліній) операторів 
та провайдерів телекомунікацій, які надають по-
слуги доступу до Інтернету 

4 Міністерство культури 
України

02214350, Харківський національний 
університет мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського, 61003, м. Харків, май-
дан Конституції, 11/13, тел.: (057) 
731-10-95, 731-23-16

Нежитлові приміщення (кімн. № 2, № 3) у підвалі 
5-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 46510, літ. 
«А-5»

 02214350.1.АААДДЛ450 м. Харків, майдан 
Конституції, 11

80,2 560 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

5 Державна служба геоло-
гії та надр України

01432813, Східно-Українська геофі-
зична розвідувальна експедиція ДГП 
«Укргеофізика», 38751, вул. Геоло-
гічна, 1, с. Розсошенці, Полтавська 
обл., тел. (0532) 59-05-42

Група інвентарних об’єктів:  одноповерхова будівля ангару 
ДОК-12 – 355,8 м2, інв. № 7688, літ. за тех. паспортом «З»; 
одноповерхова будівля складських приміщень – 338,6 м2, 
інв. № 7833, літ. за техпаспортом «Г»; одноповерхова будівля 
ремонтної майстерні – 279,5 м2, інв. № 2207, літ. за техпас-
портом «Д»; одноповерхова будівля складу ПММ –  61,0 м2, 
інв. № 60024, літ. за техпаспортом «Ж» 

 01432761.82.Г ЮИКЮР059; 
01432761.82.Г ЮИКЮР060; 
01432761.82.Г ЮИКЮР056; 
01432761.82.Ж ЯАВНЦ008

Харківська обл., 
Коломацькій р-н, 
смт Коломак, 
вул. Піддубного, 4

1034,9 363 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення: складських приміщень  
на площі 781,0 м2, майстерні на площі 115,6 м2, 
зберігання сільсько-господарської техніки  
на площі 138,3 м2

6 Національна поліція 
України 

40109084, Маріупольський міжра-
йонний відділ Управління поліції охо-
рони в Донецькій області, 87515, До-
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 84, тел. (0629) 33-33-14

Частина даху адміністративної будівлі (літ. К-2) 40109084.1.КМВЦФП001 Донецька обл., 
м. Маріуполь, 
вул. Італійська, 84

16,0 86 539,00 2 роки 360 днів Розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу 
до Інтернету

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження  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».

В оголошенні орендодавця – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КиЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості 
приватизації» від 27.11.2019 № 48 (1276) на стор. 18, інформацію щодо об’єкта з/п 1 – нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (на 1-му поверсі адміністративної будівлі літ. А) площею 2,0 м2, 
реєстровий номер 41220556.1.ХХЕИБЧ001, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81 вважати недійсною.

ІНфОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ фОНДУ

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про проведення конкурсу  
на право оренди державного нерухомого майна

 Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового примі-
щення № 49 площею 32,0 м2 на першому поверсі за адресою: 
Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Миколаївської районної дер-
жавної адміністраціїі Львівської області.

Орган управління: Миколаївська районна державна адміністраціїі 
Львівської області.

Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (перукарня).

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 702,72 
грн без ПДВ за базовий місяць оренди – жовтень 2019 року, 
виходячи із вартості майна – 166 316 грн без ПДВ, визначеної в звіті 
про незалежну оцінку майна, станом на 31.08.2019 (орендна став-
ка: 5 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 4216,32 грн без ура-
хування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержувача: 
Державна казначейська служба України, м. Київ., МФО 820172. При-
значення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право 
оренди державного нерухомого майна загальною площею 32,0 м2».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної 
плати за базовий місяць оренди – жовтень 2019 року порівняно зі 
стартовим.

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Дер-
жавного бюджету України та ба лан со ут римувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чин-
ним законодавством.

Умова 8. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з ба лан со ут римувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендо-
ваного майна, плати податку на землю та надання комунальних по-
слуг орендарю.

Умова 9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про неза-
лежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна 
№ 258/19 від 25.09.2019. У випадку якщо ініціатор укладення договору 
оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компен-
сація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем 
конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору орен-
ди (за умови надання підтвердних документів).

Умова 10. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Конкурс буде проведено в Регіо наль ному відділенні ФДМУ 
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
3, каб. 8) об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублі-
кування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
рабочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд ко
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформа-
ції про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного 

внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених 
законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про 
засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, від-
критий в установі банку;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної осо би; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кре-
диторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно ньо го 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.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються в конверті з на писом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, Регіо наль не від ділення ФДМУ по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок – чет-
вер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 
13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення одноповер-
хової будівлі гаража загальною площею 144,4 м2, інв. № 4, літ. 
Б-1, реєстровий № 34532280.18.БЕШСНП9749, за адресою: 
м. Харків, вул. Чернишевська, 76, що перебувають на балансі Дер-
жавного підприємства «Агроспецсервіс».
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Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31.07.2019, становить 654000,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

розрахунку – жовтень 2019 р.) становить без ПДВ 2755,05 грн 
(орендна ставка 5 % ); початковою орендною платою є найбільший за-
пропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта 
оренди порівняно зі встановленою на торгах платою; використовувати 
орендоване майно для розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення, – ремонт побутової техніки; 
своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного 
бюджету та ба лан со ут римувачу (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; протягом місяця 
після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі, не мен-
шому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди; майно передається в оренду 
строком на 2 роки 11 місяців; продовження строку дії договору оренди, 
зміна орендованих площ, зміна мети використання, здійснення поліп-
шень орендованого майна здійснюється за умови наявності дозволу 
органу, уповноваженого управляти державним майном; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов 
договору оренди; забезпечити збереження орендованого майна, за-
побігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; своє-
часно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендовано-
го майна; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди 
застрахувати орендоване майно на користь ба лан со ут римувача, який 
несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, на 
суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, ви-
значеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, проти-
правних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір 
страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди орендова-
не майно було застрахованим, і надавати орендодавцю копію завіре-
ного належним чином договору страхування і платіжного доручення 
про сплату страхового платежу; сплата коштів за виготовлення звіту 
про незалежну оцінку у розмірі відповідно до договору на проведення 
оцінки № 469 (18) від 28.12.2018 зі змінами, внесеними договором про 
внесення змін від 15.08.2019, або компенсація переможцем конкурсу 
ініціатору укладення договору витрат на проведення незалежної оцін-
ки (за умови надання підтвердних документів) протягом 15 днів з дати 
укладення договору оренди; забороняється приватизація та передача 
орендованого майна в суборенду; укласти протягом 15 робочих днів 
після підписання договору оренди з ба лан со ут римувачем договір про 
відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю; у конкурсі не можуть 
брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до 
законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній фор-
мі за підписом фізичної особи – підприємця або керівника юридичної 
особи про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства); переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) 
після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору орен-
ди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений 
ним гарантійний внесок не повертається; сплата гарантійного внеску 
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат, 
що становить 16530,30 грн без ПДВ); гарантійний внесок повинен бути 
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації 
про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно 
з Порядком проведення конкурсу; реквізити рахунка та призначення 
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях; рахунок одержувача – 37315068022001; код 
одержувача – 43023403; банк одержувача – Державна казначейська 
служба України, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення 
платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі 
в конкурсі на право оренди нерухомого майна площею 144,4 м2»; га-
рантійний внесок не повертається у разі, якщо надані претендентом 
матеріали відкликані після останнього дня строку для їх подання; у разі 
укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу 
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та пере-
раховується до державного бюджету і ба лан со ут римувачу відповідно 
до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення кон-
курсу на право оренди державного майна, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 31.08.11 № 906, та врахову-
ючи наказ Фонду державного майна України «Про затвердження 
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності» від 
15.02.2013 № 201.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є 
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконан-
ня інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з 
кроком 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої 
учасниками в конкурсних пропозиціях.

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, які мають відповідати умовам 
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно 
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); 
інформацію про засоби зв’язку з учасником та із зазначенням бан-
ківських 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).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі подаються за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу з використанням відкри-
тості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у 
конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта 
оренди (адреса, площа, назва ба лан со ут римувача) та дати і номера 
газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація 
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1 (з 
понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45).

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків, 
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, каб. 15.7.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у кон-
курсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну 
пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в 
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурс-
ної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу 
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за 
місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Регіо наль ному відділенні Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях (відділ оренди) за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-76-40.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: навіс (літ. М-1) загальною площею 
1491,7 м2 (реєстровий номер 33689922.37.ААААЕЖ251) за 
адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі 
«Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 31.07.2019, становить 1 240 800,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

розрахунку – жовтень 2019 р.) становить без ПДВ 18817,25 грн 
(орендна ставка 18 % ); початковою орендною платою є найбільший за-
пропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта 
оренди порівняно зі встановленою на торгах платою; використовувати 
орендоване майно для розміщення складу – крамниці; своєчасно й у 
повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та 
ба лан со ут римувачу (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного 
за звітним) з урахуванням індексу інфляції; протягом місяця після під-
писання договору оренди внести завдаток у розмірі, не меншому ніж 
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної 
плати за останній місяць оренди; майно передається в оренду строком 
на 2 роки 11 місяців; продовження строку дії договору оренди здійсню-
ється за умови наявності дозволу органу, уповноваженого управляти 
державним майном; у разі, якщо орендоване майно буде необхідне 
для потреб органу управління майном, орендар зобов’язується звіль-
нити орендоване майно у двомісячний строк з дати отримання пові-
домлення; забороняється приватизація (викуп) орендарем або тре-
тіми особами та передача орендованого майна в суборенду; вартість 
невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за 
згодою орендодавця, після припинення (розірвання) договору оренди 
компенсації не підлягає; ефективне використання об’єкта оренди від-
повідно до його призначення та умов договору оренди; забезпечити 
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; своєчасно здійснювати за власний 
рахунок поточний ремонт орендованого майна; протягом 10 робочих 
днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване май-
но на користь ба лан со ут римувача на суму, не меншу ніж вартість за 
висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зо-
крема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного 
лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом 
строку дії договору оренди орендоване майно було застрахованим, 
і надавати орендодавцю копію завіреного належним чином договору 
страхування і платіжного доручення про сплату страхового платежу; 
компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки об’єкта оренди після укладення договору оренди (за 
наявності підтвердних документів); укласти протягом 15 робочих днів 
після підписання договору оренди з ба лан со ут римувачем договір про 
відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю; у конкурсі не можуть 
брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до 
законодавства, (у заяві додатково надати інформацію у довільній фор-
мі за підписом фізичної особи – підприємця або керівника юридичної 
особи про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства); переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) 
після отримання проєкту договору оренди протягом 5 робочих днів 
особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору орен-
ди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений 
ним гарантійний внесок не повертається; сплата гарантійного внеску 
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат, 
що становить 112 903,50 грн без ПДВ); гарантійний внесок повинен 
бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інфор-
мації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згід-
но з Порядком проведення конкурсу; реквізити рахунка та призначення 
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях; рахунок одержувача – 37315068022001; код 
одержувача – 43023403; банк одержувача – Державна казначейська 
служба України, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення 
платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі 
в конкурсі на право оренди нерухомого майна площею 1491,7 м2»; га-
рантійний внесок не повертається у разі, якщо надані претендентом 
матеріали відкликані після останнього дня строку для їх подання; у разі 
укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу 
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та пере-
раховується до державного бюджету і ба лан со ут римувачу відповідно 
до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду 
державного майна України «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, 
що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є 
найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконан-
ня інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з 
кроком 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої 
учасниками в конкурсних пропозиціях.

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; пропозиції 
щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам конкурсу, 
зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству Укра-
їни (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засо-
би зв’язку з учасником та 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).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі подаються за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу з використанням відкри-
тості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, 
у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта 
оренди (адреса, площа, назва ба лан со ут римувача) та дати і номера 
газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація 
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1 (з 
понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45).

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків, 
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, каб. 15.7.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 12.00.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропо-
зицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інфор-
мації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання 
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у кон-
курсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну 
пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в 
запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурс-
ної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу 
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за 
місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати в Регіо наль ному відділенні Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях (відділ оренди) за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-76-40.

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

 Назва об’єкта оренди та його місце зна хо дження: нерухоме 
майно – частина нежитлового приміщення щойно виявлено-
го об’єкта культурної спадщини загальною площею 6,0 м2, 
яке розташоване за адресою: м. Київ, Львівська площа, 14 (на 
1-му поверсі навчального корпусу № 7), реєстровий номер майна 
02070884.1.ТДФСМД110, та обліковується на балансі ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 30 червня 2019 року становить 145850,00 грн без ураху-
вання 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 (жовтень 2019 року) 

становить без урахування ПДВ 977,14 грн; мета використання: 
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи (кавові напої та супутні товари) (оренд-
на ставка 8 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного вне-
ску становить шість стартових орендних плат – 5862,84 грн без ПДВ). 
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування 
коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом 
надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право 
оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та 
призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – 
Регіо наль не відділення ФДМУ 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 нежитлового приміщення 
щойно виявленого об’єкта культурної спадщини загальною площею 
6,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, Львівська площа, 14 (на 
1-му поверсі навчального корпусу № 7), реєстровий номер майна 
02070884.1.ТДФСМД110, та обліковується на балансі ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» без 
ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов до-
говору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона привати-
зації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його по-
шкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; використовувати майно 
з урахуванням вимог норм Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ та відповідно до вимог охоронного 
договору від 07.02.2018 № 3705; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за на-
явності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити 
завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем 
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок 
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення 
з ба лан со ут римувачем орендованого майна договору про відшкоду-
вання витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за зві-
том про оцінку, на користь ба лан со ут римувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкур-
су зобов’язаний надати узгоджений висновок ба лан со ут римувача 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 ба лан со ут римувачу 
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % ба лан со ут-
римувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укла-
дення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім 
переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку; внесення протягом 10 робочих днів від 
дати укладення договору оренди плати за шість місяців; у разі коли 
претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, 
який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає по-
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верненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку 
учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються 
всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
30 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 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 креди-
торської 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, Регіо наль не 
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, ба лан со ут римувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіо наль не відділення ФДМУ по м. Киє-
ву (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.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях  
про підсумки конкурсу на право оренди державного майна

За результатами конкурсу на право оренди державного майна: не-
житлові приміщення – кімн. № 38, 40, 43, 50, 51, 52 та частково кімн. 
№ 45 (площею 16,0 м2) на першому поверсі 3-поверхового інженер-
ного корпусу, інв. № 35798, літ. «А-3», загальною площею 134,9 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український державний науково-дослідний 
вуглехімічний інститут», регіо наль ним відділенням прийнято рішення 
про укладення договору оренди з єдиним претендентом, що взяв 
участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умо-
вам його проведення, – ТОВ «ПРОМАРТ».

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсів на право оренди 
нерухомого державного майна, що відбулися 18.11.2019

За результатами конкурсу на право укладення договорів оренди 
державного майна, яке перебуває на балансі ДП «Антонов» та зна-
ходиться за адресами: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, площею 
2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 1); м. Київ, вул. Академіка Туполє-
ва, 1, площею 2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 2); м. Київ, вул. Ака-
деміка Туполєва, 1, площею 2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 8-8а) 
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договори оренди із 
переможцем конкурсу – ТОВ «Перша Чарівна Скриня».

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди дер-
жавного майна, яке перебуває на балансі ДП «Антонов» та знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, площею 2,0 м2 (на 1-му 
поверсі корпусу № 4) конкурсною комісією прийнято рішення укласти 
договори оренди із переможцем конкурсу – ФОП Бланкін Є. М.

ІНфОРМАЦІя ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Чернігів про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди нерухомого військового майна

 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі 
магазину загальною площею 3,0 м2.

Місце зна хо дження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 
96а, в/м № 12, буд. № 205.

Орган управління: Міністерство оборони України.
Ба лан со ут римувач: КЕВ м. Чернігів.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна, визначена за незалежними оцінками на 

12.08.2019, становить 7946,47 грн (без ПДВ).
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розпо-
ділу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жов-
тня 1995 року № 786, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ 

від 27 грудня 2006 р. № 1846 за базовий місяць – жовтень 2019 р. 
становить 267,80 грн (без ПДВ). Мета оренди: під розміщення 
банкомата та термінала самообслуговування (40 %).

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не 

менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розра-
хунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; ефективне 
використання орендованого майна за цільовим призначенням відповід-
но до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди, привати-
зації та переходу права власності до третіх осіб; виконання поточного та 
капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх 
здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта 
оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запо-
бігання його пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця 
з дати укладення договору орендованого майна на користь ба лан со-
ут римувача на суму, не меншу ніж його вартість, визначену незалеж-
ною оцінкою; укладення з ба лан со ут римувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання 
орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів 
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесен-
ня орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орен-
дарем податку за землю під об’єктом оренди та прилеглу територію; 
погодження з ба лан со ут римувачем змін та доповнень до договору, 
його розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу 
витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію оголошен-
ня про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення 
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, 
протягом місяця після підписання Договору оренди.

Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією 
відповідно до чинного законодавства.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон
курсної комісії документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ 
від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; по-
свідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фі-
нансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від 
учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов кон-
курсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір мі-
сячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі 
на право оренди».

Заяви про оренду та пропозицiї  до договору оренди, 
що вiдповiдають вимогам конкурсу, приймаються протягом 16 ка-
лендарних днiв пiсля опублiкування інформації в газетi «Вiдомостi 
приватизації».

Конкурс вiдбудеться о 10.00 через 20 календарних днiв 
пiсля опублiкування iнформацiї в газетi «Вiдомостi привати-
зації» за адресою: 14007, м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда, 19, КЕВ 
вiддiл м. Чернігів.

Додаткова інформація за тел./факс: (04622) 5-30-27.

Продовження на стор. 20

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

ВІН НИцЬКА та ХМЕЛЬНИцЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 112 – 
№ 118 (124,6 м2), № 148 (1,9 м2) загальною площею 126,5 м2 на 
1-му поверсі виробничого корпусу (літ. А), що перебувають на балан-
сі Державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних 
України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Він ниця, вул. 600-річчя, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 

укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій об-

ластях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – ФОП Заєць О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 8 приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ста-
ном на 01.04.2019: відновна – 156653,00 грн; залишкова – 155870,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 

тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: виробнича будівля гаражі (літ. Г) загаль-

ною площею 287,1 м2 з оглядовою ямою (літ. Г/я), яка під час привати-
зації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Він ницька обл., м. Ладижин, вул. Про-
мислова, 9а.

Мета проведення оцінки: визначення справедливої вартості об’єкта для 
цілей відображення її результатів в бухгалтерському обліку.

Замовник-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмель-
ницькій областях (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: –.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 
площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 
3,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності 
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, поряд-
ку 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 зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін-
ку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про 
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими 
в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10 або 
безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення до 17.00 12.12.2019 
(включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 18.12.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 
10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕцЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності  
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

  1. Частина горища адмінбудівлі загальною площею 10 м2, 
що обліковується на балансі Головного управління Національної поліції 
в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Б. 
Лепкого, 28.

Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях.
Платник оцінки – Приватне акціонерне товариство «Київстар».
 2. Приміщення адмінбудівлі загальною площею 668,6 м2, що об-

ліковується на балансі Державної установи «Госпрозрахункова група Тер-
нопільської обласної державної адміністрації», за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Багата, 1.

Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській областях.
Платник оцінки – Релігійна організація «Парафія святих мучеників благо-

вірних князів Бориса і Гліба» міста Тернополя Тернопільської єпархії Укра-
їнської православної церкви Київського патріархату»

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і 
складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція 
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практично-
го досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки 
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну гро-
шову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47); 
3) підтвердних документів.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розгляда-
тись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна переви-
щувати 4 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 ка-
лендарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд кон
курсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претенден-
том (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у 
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіо наль ного відділення, повинні 
бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з ме-
тою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відпо-
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів 
або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні 
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент 
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомив-
ши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль ного відді-
лення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації о 10.00 в приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для довідок 
(0342) 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебу-
вають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для 
довідок (0342) 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Частина нежитлового приміщення № 3.1.27 площею 3,65 м2 
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (реєстровий номер 
20572069.1435.НЛТНПДІ1884) за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі 
ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 2. Нежитлове приміщення № 95 на 2-му поверсі бізнес-центру 

вантажного термінала загальною площею 24,9 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебува-
ють на балансі ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
терміну дії договору оренди.
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Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Представництво «Дойче Люфтганза Акцієнгеззельшафт».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
 3. Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі готелю з 

прибудовою ресторану (інв. № 2004) загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебуває 
на балансі ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Агент Пей».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливів напоїв, інших 
автоматів.
 4. Частина юридичного корпусу (1-й поверх) загальною площею 

98,64 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що пе-
ребуває на балансі Університету державної фіскальної служби України.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Кушнір Т. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини бу-

дівель торговельного призначення та закладів громадського харчування.
 5. Тверде покриття м. Бориспіль район 35 км загальною пло-

щею 1520,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, що перебуває 
на балансі ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «АРМУКРЗЕМПРОЕКТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
 6. Частина приміщення № 226 площею 7,0 м2 на 3-му повер-

сі пасажирського термінала «D»; частина приміщення № 2 площею 
9,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Ки-
ївська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебувають на балансі 
ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Гайдар Л. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 7. Частина приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі 

загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Виш неве, вул. Л. 
Українки, 88, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Києво-Святошинському районі Київської області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПП «Кармен-Союз».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного, торговельного призначення.
 8. Частина приміщення їдальні в навчальному корпусі № 2 пло-

щею 96,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлин-
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету імені Г. Сковороди».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Кушнір А. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини бу-

дівель торговельного призначення та закладів громадського харчування.
 9. Асфальтно-бетонований майданчик площею 140,0 м2 за адре-

сою: Київська обл., Іванківський р-н, КПП «Дитятки», що перебуває на ба-
лансі ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення 
управління зоною відчуження».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «НТ-ЕДЬЮКЕЙШИН».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
 10. Асфальтно-бетонований майданчик площею 900,0 м2 за 

адресою: Київська обл., Іванківський р-н, КПП «Припять», що перебуває 
на балансі ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпе-
чення управління зоною відчуження».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «НТ-ЕДЬЮКЕЙШИН».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
 11. Двоповерховий будинок площею 428,0 м2 за адресою: Київ-

ська обл., Іванківський р-н, КПП «Чорнобиль-2», що перебуває на балансі 
ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управ-
ління зоною відчуження».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «НТ-ЕДЬЮКЕЙШИН».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі.
 12. Бетонований майданчик площею 620,1 м2, який є скла-

довою частиною об’єкта нерухомого майна «Будівля контрольно-
пропускного пункту 13,14 з оглядовим павільоном», за адресою: Ки-
ївська обл., м. Припять, проммайданчик ЧАЕС, 209 (за ГП), що перебуває 
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Платник: ТОВ «НТ-ЕДЬЮКЕЙШИН».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
 13. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального 

складу, інв. № 10300058, площею 170,1 м2, за адресою: Київська обл., 
м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної 
експедиції № 60 КП «Кіровгеологія».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Якименко Р. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель складського призначення.
 14. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального 

складу, інв. № 10300058, площею 237,9 м2, за адресою: Київська обл., 
м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної 
експедиції № 60 КП «Кіровгеологія».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Сливчак С. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель складського призначення.
 15. Частина нежитлового приміщення будівлі кузні площею 

90,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебу-
ває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Строй О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель складського призначення.
 16. Частина приміщення № 62 загальною площею 2,0 м2 на 2-му 

поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Ки-
ївська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
  17. Бетонний майданчик (реєстровий номер за ЄРОДВ 

38435000.1.ХФАХСК32) площею 17,5 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Богуслав, вул. Шевченка, 47, що перебуває на балансі 3-го Державного 
пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
 18. Замощений майданчик (інв. № 10310025, реєстровий номер 

за ЄРОДВ 38537963.1.ХФАХСК34) площею 45,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6, що пере-
буває на балансі Головного управління ДСНС України у Київській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення 

аналогічного функціонального призначення.
 19. Нежитлове приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Київська 

обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Г. Сковороди».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Швиденко Н. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торговельного призначення.
 20. Приміщення № 10 на 1-му поверсі будівлі пасажирського 

термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) 
загальною площею 4,1 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, 
Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «РЕНТАЛ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель торгівельного призначення.
 21. Частина адміністративної будівлі Білоцерківського міськра-

йонного суду Київської області площею 1,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, що перебуває на балансі 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в 
Київській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Гурін О. П.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливів напоїв, інших 
автоматів.
 22. Частина адміністративної будівлі на другому поверсі за-

гальною площею 344,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Баришівка, 
вул. Київський шлях (Леніна), 48, що обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Київській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Баришівська селищна рада Київської області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ фДМУ по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Укра-
їни 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був ви-
значений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому 
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівни-
ка суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазна-
ченням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться 
в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної 
служби РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не піз-
ніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 19.12.2019 об 11.00 у РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі площею 316,6 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Управління поліції 

охорони в Черкаській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Вільних Козаків, 15, м. Тальне, 

Черкаська область.
Орендар: Тальнівська дитяча музична школа Тальнівської міської ради 

Тальнівського району Черкаської області.
Платник робіт з оцінки: Відділ культури, туризму та з питань діяльності 

засобів масової інформації Тальнівської міської ради.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі площею 

80,1 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 

Національної поліції в Черкаській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 16б, м. Кам’янка, 

Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Кам’янської міської ради.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністра-

тивної будівлі площею 43,93 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаське державне 

комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьменко Т. І.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 1.4. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адміністра-

тивної будівлі площею 210,4 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаське державне 

комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ГО «Клуб дитячого розвитку «Кідс Клуб».
Дата оцінки: 30.11.2019.
 1.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення сховища техніки 

літ. V-1, площею 71,9 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Кон-

церну «Військторгсервіс».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 222, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хмельницький Р. Г.
Дата оцінки: 30.11.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з умовами.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності окремого майна – приміщення третього та четвертого по-
верхів адміністративної будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною пло-
щею 1027,9 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне підприєм-
ство «Конструкторське бюро «Інфорт», код за ЄДРПОУ 31489877.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 18029, Черкаська обл., м. Черкаси, 
вул. Одеська, 8.

Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Дата оцінки: 30.11.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, 
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунк-
том 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій-
ними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно із За-
коном України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до регіо наль ного відділення кон
курсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід за-
значити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний 
відбір суб’єкта оціночної діяльності та най ме ну вання юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає кон-
курсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно 
до Положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які спла-
чує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а 
саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потре-
би); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 «Щодо 
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки 
об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI По-
ложення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися кон-
курсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для 
встановлення передавальних пристроїв) – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використо-
вуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці 
виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ по Ки-
ївській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 12 грудня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 грудня 2019 року об 11.00 в Управлінні 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. 
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.
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ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина радіовежі площею 20,0 м2 та тех-
нічної площадки площею 5,0 м2 (всього 25,0 м2).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, 
вул. Лева Галицького, 41.

Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної поліції у Львів-
ській області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий Сам-
бір, вул. Лева Галицького, 41.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибуля пер-

шого поверху корпусу № 26 (їдальня) загальною площею 0,56 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 8.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 8.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Маслак Тетяна Олександрівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни фойє першого 

поверху (над ліфтом) навчального корпусу № 2 загальною площею 
0,56 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Маслак Тетяна Олександрівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни (над ліфтом) 

вестибуля першого поверху загальною площею 0,56 м2 навчально-
го корпусу № 5.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. С. Бандери, 28а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Маслак Тетяна Олександрівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішньої стіни вестибуля пер-

шого поверху будівлі навчального корпусу № 1 площею 1,12 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Маслак Тетяна Олександрівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною 

площею 1,68 м2, а саме: частина внутрішньої бічної поверхні сходо-
вої клітки (між першим та другим поверхом) площею 0,56 м2, частина 
внутрішньої стіни коридору другого поверху площею 0,56 м2 та час-
тина внутрішньої стіни четвертого поверху (над ліфтом) навчального 
корпусу № 4 площею 0,56 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5.
Ба лан со ут римувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Митрополита 
Андрея, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Маслак Тетяна Олександрівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 37 

площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 7.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Плужника, 2.
Ба лан со ут римувач: Львівський національний університет імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Плужника, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 12 

площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 4.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 22.
Ба лан со ут римувач: Львівський національний університет імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 22.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (кухня) 

площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 6.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 62в.
Ба лан со ут римувач: Львівський національний університет імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-

ку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 62в.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський Ярослав Львович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-

гального користування (побутова кімната) (№ Х) площею 2,0 м2 на 
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
м. Дубляни, вул. Шевченка, 12.

Ба лан со ут римувач: Львівський національний аграрний університет.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський 
р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 12.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-

гальною площею 2,0 м2 на першому поверсі в триповерховій будівлі 
(літ. Б-3) – нового аеровокзалу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Ба лан со ут римувач: ДП «МА «Львів» імені Д. Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПриватБанк».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-

гальною площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі «Б-3» – нового 
аеровокзалу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Ба лан со ут римувач: ДП «МА «Львів» імені Д. Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Максим’як Наталія Іванівна.
 13. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 50 

загальною площею 9,4 м2 на першому поверсі триповерхової адмі-
ністративної будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. 
Проектний, 1.

Ба лан со ут римувач: Миколаївська районна державна адміністрація 
Львівської області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Миколаїв, 
бульв. Проектний, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Брич Євген-Михайло Михайлович.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вести-

буля № 1 площею 12,0 м2 на першому поверсі дванадцятиповерхової 
адміністративної будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Львівській об-

ласті.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Кінаш Тетяна Михайлівна.
 15. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення за-

гальною площею 22,6 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу 
МАПП «Краковець».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, 
смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Ба лан со ут римувач: ДФС України (в оперативному управлінні Львівської 
митниці ДФС).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський 
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «PST Україна».
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 9 

площею 22,7 м2 на першому поверсі двоповерхового фронтального 
корпусу Жовківського замку.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жовква, пл. Ві-
чева, 2.

Ба лан со ут римувач: Державний історико-архітектурний заповідник у 
м. Жовква.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Жовква, пл. 
Вічева, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Жовківський районний осередок Товариства 
польської культури Львівщини.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загаль-

ною площею 28,0 м2 на перших та підвальних поверхах цегляних 
будівель.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Миколаївський р-н, 
с. Заклад, вул. Стуса, 2.

Ба лан со ут римувач: Миколаївська виправна колонія Управління Держав-
ної пенітенціарної служби України у Львівській області (№ 50).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Миколаївський 
р-н, с. Заклад, вул. Стуса, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Пауер Інженіринг».
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 578 загальною 

площею 28,2 м2 на другому поверсі будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Львівській об-

ласті.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорново-
ла, 4

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Інформаційно-
консультативний центр «Освіта».
 19. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 16, 

17 загальною площею 29,4 м2 першого поверху адміністративного 
будинку.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Академіка Богомоль-
ця, 9.

Ба лан со ут римувач: ДП «Львівдіпрокомунбуд».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Академіка Бого-
мольця, 9.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «Науково-дослідний інститут судових екс-
пертиз та права».
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 34,8 м2 

на цокольному поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу міжнарод-
ного автомобільного пункту пропуску «Краковець».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, 
смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Ба лан со ут римувач: ДФС України (в оперативному управлінні Львівської 
митниці ДФС).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський 
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Львівзовніштранс».
 21. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове підвальне примі-

щення площею 34,2 м2 в підвалі головного корпусу.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35.
Ба лан со ут римувач: Львівський державний університет безпеки жит-

тєдіяльності.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Клепарівська, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Львівобленерго».
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-

гальною площею 41,9 м2 на першому поверсі 2-4-поверхової будівлі 
(кімн. 69-71).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Ба лан со ут римувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимі-

рювальних і управляючих систем».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Винниченка, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Маєвська Лілія Михайлівна.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною пло-

щею 50,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Кра-

вецька, 5.
Ба лан со ут римувач: Вище професійне училище № 8 м. Стрий.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Кравецька, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 24. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 1-4, 

1-5 загальною площею 53,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жидачівський р-н, 

м. Ходорів, вул. імені Героя Майдану Романа Точина, 2.
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Ба лан со ут римувач: ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жидачівський 
р-н, м. Ходорів, вул. імені Героя Майдану Романа Точина, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Білоголовський О. А.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване цокольне примі-

щення загальною площею 53,99 м2 у будівлі культурно-побутового 
корпусу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Ба лан со ут римувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Городоцька, 222.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Фльорко Б. М.
 26. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової адміні-

стративної будівлі загальною площею 54,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, 

вул. Львівська, 15.
Ба лан со ут римувач: Львівсько-Волинський гірничорятувальний 

(аварійно-рятувальний) загін.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоно-
град, вул. Львівська, 15.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 80, 81, 82 

загальною площею 57,2 м2 на другому поверсі семиповерхового 
корпусу.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Ба лан со ут римувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Цен-

тральний проектний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – Територіальне відділення Всеукраїнської громад-

ської організації Асоціація платників податків України у Львівській області.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, 9, 10 площею 

77,4 м2 на першому поверсі будівлі гаражів (літ. П-1).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Ба лан со ут римувач: ДП «1 Об’єднаний загін Державної служби тран-

спорту».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Курмановича, 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Пришлівськимй М. Д.
 29. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 4, 

6, 8, 13, 15) загальною площею 87,4 м2 на першому та другому по-
верхах будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Золочів, вул. Тру-
ша, 2.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Львівській об-
ласті.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати для продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Золочів, 
вул. Труша, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Центр сервісного обслуговування».
 30. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху 

№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та нежитлові приміщення у підвалі № ХХІХ, 
ХХХ загальною площею 122,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Ба лан со ут римувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Цен-

тральний проектний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Лідуховер І. І.
 31. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 площею 

151,9 м2 в одноповерховій будівлі гаражних боксів.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Ба лан со ут римувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Луганська, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Павлик Ю. Ю.
 32. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення котель-

ні загальною площею 189,02 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Золочівський р-н, 
с. Червоне, вул. Львівська, 17а.

Ба лан со ут римувач: Державний професійний навчальний заклад «Чер-
воненське вище професійне училище».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Золочівський 
р-н, с. Червоне, вул. Львівська, 17а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «БРОДИ ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».
 33. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення гараж-

них боксів № 1, № 2 літ. А-2, загальною площею 228,9 м2 на першому 
поверсі двоповерхової будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 24а.
Ба лан со ут римувач: Львівський науково-дослідний і проектний інститут 

«ЛьвівбудмНДІпроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Тернопільська, 24а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Спільне підприємство «Сігма».
 34. Назва об’єкта оцінки: виробнича споруда фарбування камер 

площею 261,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Ба лан со ут римувач (орендодавець): Державне підприємство Львівський 

науково-дослідний радіотехнічний інститут.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Наукова, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОФІС 365».
 35. Назва об’єкта оцінки: асфальтне замощення площею 705,0 м2 

та 305,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Ба лан со ут римувач (орендодавець): Державне підприємство Львівський 

науково-дослідний радіотехнічний інститут.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на 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. Наукова, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОФІС 365».
 36. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною пло-

щею 335,6 м2, а саме: приміщення (4-2, 4-3, 4-4) у будівлі літ. Г 
площею 317,2 м2 ; приміщення (1-3) у будівлі літ. А площею 7,2 м2 ; 
приміщення (3-28) у будівлі літ. В площею 11,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачево, 
вул. Івана Франка – бічна, 2.

Ба лан со ут римувач: Мукачівське міжрайонне управління водного гос-
подарства.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Мукаче-
во, вул. Івана Франка – бічна, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 р 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агрокомбінат».
 37. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє площею 

17,5 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу Закарпат-
ського лісотехнічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний 
університет України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Во-
лошина, 66.

Ба лан со ут римувач: Закарпатській лісотехнічний коледж Державного 
вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет 
України».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Волошина, 66.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Рущак Тетяна 
Іванівна.
 38. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 16 за пла-

ном) площею 11,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Виноградівський 

р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а.
Ба лан со ут римувач: Філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українсько-

го державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Виногра-
дівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство Акціонерний 
банк «УКРГАЗБАНК».
 39. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 12) площею 

5,1 м2 першого поверху в службовій будівлі (літ. Б).
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, 

смт Солотвино, вул. Сигетська, 88.
Ба лан со ут римувач: Закарпатська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Тячівський 
р-н, смт Солотвино, вул. Сигетська, 88.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство Акціонерний 
банк «УКРГАЗБАНК».
 40. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Старо-

став.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Волинська обл., Горохівський р-н, 

на території Холонівської сільської ради.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (033) 224-80-24.
Електрон на 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: Волинська обл., Горохівський 
р-н, на території Холонівської сільської ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Балабух Сергій Євстафійович.
 41. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі А-1 

площею 68,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, 

вул. Незалежності, 18.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Волинській об-

ласті.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
Електрон на 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: 45200, Волинська обл., м. Кі-
верці, вул. Незалежності, 18.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Павлішина Ніна Миколаївна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповне-

ння до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі 
2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання пере-
можця: для об’єктів № 1 – 22, 37, 38, 39 – 2400,00 грн; для об’єктів № 23 – 
36, 41 – 3000,00 грн; для об’єкта № 40 – 5690,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до По-
ложення є: для № 1, 23, 26 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні 
частини будівель, призначені для їх розміщення; для № 2, 3, 4, 5, 6 – частин 
конструктивних елементів будівель, споруд для розміщення інформацій-
ного екрану; для № 7, 8, 9,10,11 – під розміщення банкоматів, автоматів з 
розливу напоїв, інших автоматів; для № 12 – 20, 24, 25, 27, 29, 30, 37, 38, 
39, 41 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів гро-
мадського харчування тощо); для № 21, 22, 28, 31, 32, 33, 36 – приміщення, 
частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухо-
мість); для № 34 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціо-
нальним призначеннями (виробнича, виробничо-складська або складська 
нерухомість); для № 35 – площадки (виробнича, виробничо-складська або 
складська нерухомість); для № 40 – споруди, зокрема, аналогічного функ-
ціонального призначення.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претенден-
та подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з 
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032)  
255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки майна

  1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 
86,1 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі, яка є пам’яткою 
архітектури місцевого значення «Банк М. А.Терещенка».

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10.
Ба лан со ут римувач: Національний заповідник «Глухів».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-

вору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Шутко О. Ф.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткова ознака подібності: адміністративна, торговельно-

адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо, які перебувають в будівлях пам’ятки ар-
хітектури.
  2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 

32,3 м2 на першому поверсі триповерхової нежитлової будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20.
Ба лан со ут римувач: Полтавське казенне експериментальне протезно-

ортопедичне підприємство.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-

вору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
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Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Суми-Експертцентр».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.
  3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 

134,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Возне-

сенська, 2.
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби України 

у Тростянецькому районі Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-

вору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальна установа Тростянецької міської 

ради «Тростянецький трудовий архів».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.
 4. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: частина труби ко-

тельної висотою 4,0 м2 та частини асфальтованого майданчика пло-
щею 8,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Ямпільський р-н, смт Свеса, 
вул. Грушевського, 1.

Ба лан со ут римувач: Державний професійно-технічний навчальний за-
клад «Свеський професійний аграрний ліцей».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «лайфселл».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогіч-

ного функціонального призначення.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої, конструк-

тивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

20,41 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі корпусу тео-
ретичних знань медичного інституту СумДУ.

Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Санаторна, 32.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хомутіннік А. Є.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 7,1 м2 на пер-

шому поверсі будівлі службово-оперативного блоку з боксом для 
поглибленого огляду легкового автотранспорту митного поста «Ба-
чівськ».

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – 
Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ».

Ба лан со ут римувач: Державна фіскальна служба України перебуває 
в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «САЙРУС-ГРУП».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.
  7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 

174,1 м2 в будівлі – пам’ятці архітектури місцевого значення «Буди-
нок П. Лютого».

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 34.

Ба лан со ут римувач: Національний заповідник «Глухів».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Відділ культури, молоді і спорту Глухівської 

районної державної адміністрації.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 

на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 12.
Ба лан со ут римувач: Глухівський національний педагогічний університет 

ім. Олександра Довженка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, 

автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
 9. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

21,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Полтавській об-

ласті.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-

вору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Глушков О. Є.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-

складська або складська нерухомість.
  10. Назва об’єкта: службова будівля виконробства площею 

107,4 м2; виробнича будівля з побутовими приміщеннями площею 
329,4 м2; склад ацетиленових балонів площею 57,1 м2; матеріальний 
склад площею 58,7 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтав-
ська обл.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство водних шляхів «Укр-
водшлях».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-
вору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Державна установа «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комплексного 

використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонально-
го призначення).
 11. Назва об’єкта: нежитлове приміщення житлового будинку 

площею 42,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 12, м. Полтава.
Ба лан со ут римувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Харитонова А. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.
 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 8, м. Кремен-

чук, Полтавська обл.
Ба лан со ут римувач: Кременчуцький професійний ліцей ім. А. С. Ма-

каренка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПП «Компанія «Електрон».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-

вель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напряма-
ми оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповіда-
ють об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за формами встановленими в до-
датках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За резуль-
татами аналізу звітності,  проведеного ФДМУ від 14.02.2019  
№ 10-59-2927, регіо наль не відділення інформує про середні значення ціни 
послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів 
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, 
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встанов-
лення передавальних пристроїв), – 4 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурс-
ною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні про-
позиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ 
по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. 
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 13.12.2019 включно.

Конкурси відбудуться 19.12.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-
ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. 

Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Лені на), 
1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (05322) 56-27-32.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні площею 
117,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 

конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській об-
ластях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Земляк Євгенія Петрівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Право-
вий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Норматив-
на грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля молочної кухні загальною пло-

щею 267,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, вул. мкр-н 

Будівельників, 52.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 

конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській об-
ластях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ГЕМО ЛУЦЬК».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Право-
вий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Норматив-
на грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної 

площі та за функціональним призначенням.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення 

площею 1,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 

орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 

конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрексімбанк».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): 
інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: цех нестандартного обладнання площею 

586,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахун-

ку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 
конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській об-
ластях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Дробот Віктор Володимирович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Право-
вий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Норматив-
на грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 

площі та за функціональним призначенням.
 5. Назва об’єкта оцінки: операторська газової заправки площею 

8,8 м2 та майданчик з бетонним покриттям площею 705,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахун-

ку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника 
конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській об-
ластях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Фінгерет Олександр Ростиславович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-

сутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного функ-

ціонального призначення.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які по-
даються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, 
на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися 
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної 
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який 
подає конкурсну документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській та Житомир ській 
областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за 
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з 
діловодства РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за адресою: 
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
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ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина горища площею 9,0 м2 
та покрівлі площею 12,6 м2 будівлі гуртожитку «Гігант», що перебуває 
на балансі Національного технічного університету «Харківський політехніч-
ний інститут» (код за ЄДРПОУ 02071180).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 79.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-

женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: державне майно загальною пло-

щею 1581,2 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 762,9 м2, у тому числі: кімн. № 92 – 103, 107, 108 загаль-
ною площею 258,3 м2 цокольного поверху та кімн. № 39 – 59 загаль-
ною площею 504,6 м2 четвертого поверху будівлі адміністративно-
побутового комбінату головного проммайдану бл. 4; нежитлові вбудо-
вані приміщення загальною площею 818,3 м2 першого поверху будівлі 
багатоканатного підйому допоміжного ствола з корпусом допоміжних 
приміщень та будівлею компресорної в блоці допоміжного ствола го-
ловного проммайдану бл. 4, що перебуває на балансі Відокрем леного 
підрозділу «Шахта «Капітальна» Державного підприємства «Мирноградву-
гілля» (код за ЄДРПОУ ВП 33504964, код за ЄДРПОУ 32087941).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, 
смт Новоекономічне, просп. Миру, 2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-
ня договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Центральна 
збагачувальна фабрика «Мирноградська» (код за ЄДРПОУ 24820699)

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 25,6 м2 першого поверху навчального корпусу № 1, літ. «А-2», 
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Доне-
цький національний технічний університет» код за ЄДРПОУ 02070826.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, пл. 
Шибанкова, 2.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-
ня договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Краснова А. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 93,6 м2 – кімн. № 116 площею 19,8 м2, кімн. № 118 площею 
5,0 м2, кімн. № 119 площею 24,9 м2, частина кімн. № 113 площею 
35,3 м2, кімн. № 115 площею 8,6 м2 третього поверху восьмипо-
верхової будівлі, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. 
Лисенка» код за ЄДРПОУ 38385217.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Макуріна Т. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
  5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: будівля майстерні (хім-

чистки) загальною площею 269,3 м2, літ. «В-1», що перебу-
ває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс» код  
за ЄДРПОУ 38746882.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможців, 6а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВІТА ЮСТ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окре-

мих будівель, зокрема, порівняної площі.
 6. Най ме ну вання об’єкта: будівля столярної майстерні загальною 

площею 236,7 м2, літ. «З-1», що перебуває на балансі «Східної» філії Кон-
церну «Військторгсервіс», код ЄДРПОУ 38746882.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможців, 6а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВІТА ЮСТ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окре-

мих будівель, зокрема, порівняної площі.
 7. Най ме ну вання об’єкта оцінки: будівля складу загальною площею 

127,5 м2, літ. «Д-1», що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну 
«Військторгсервіс», код ЄДРПОУ 38746882.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможців, 6а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВІТА ЮСТ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окре-

мих будівель, зокрема, порівняної площі.
 8. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

загальною площею 18,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу, що пе-
ребуває на балансі Виробничого структурного підрозділу «Маріупольське 
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та екс-
плуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, пл. 
Мічмана Павлова, 10.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-
ня договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Кучер Р. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 9. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина холу на 1-му поверсі 

2-поверхової будівлі громадсько-побутового корпусу (літ. «А-1») 
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Первомайського професійного 
ліцею, код за ЄДРПОУ 02547872.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Первомайський, 
вул. Світанкова, 4а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057)700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
 10. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення технічного 

поверху (10,4 м2) та ділянки покрівлі (33,9 м2) 6-поверхової будівлі 
учбового корпусу № 1 (інв. № 1030031) загальною площею 44,3 м2, 
що перебуває на балансі Харківського національного аграрного універси-
тету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 0493764.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., с-ще Докучаєвське, 
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057)700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇ-
НА».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-

женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 11. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – частина 

одноповерхового гаража (інв. № 10300002, літ. за техпаспортом Б, 
реєстровий № 08675855.1АААДИА614) загальною площею 111,0 м2, 
що перебувають на балансі Головного управління національної поліції в 
Харківській області, код за ЄДРПОУ 40108599.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Валки, вул. Пар-
кова, 22.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Котельні лікарняного комплексу».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 12. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. 

№ 44 – 18,6 м2, № 45 – 12,2 м2, № 46 – 9,7 м2 у підвалі під будівлею 
ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету 
ім. Лисенка» загальною площею 40,5 м2, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Харківський будинок грамплатівок» (ідентифі-
каційний номер 04807811).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-

рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Рутковсь-
кий П. В.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 13. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. 

№ 99 – 27,3 м2, № 108 – 10,0 м2 у підвалі під будівлею ДП «Харків-
ський Національний академічний театр оперу та балету ім. Лисенка» 
загальною площею 37,3 м2, що перебувають на балансі Державного 
підприємства «Харківський будинок грамплатівок» (ідентифікаційний но-
мер 04807811).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 25.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-

рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Секірін Є. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 14. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення площею 22,9 м2 (кімн. № 1-4) першого поверху будівлі школи 
робочої молоді станції Слов’янськ, що перебуває на балансі Виробни-
чого структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, пл. 
Привокзальна, 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-
ня договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Григо р’єва С. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 15. Най ме ну вання об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у скла-

ді: частина поверхні димової труби площею 25,0 м2 (інв. № 385, реє-
стровий № 32320594.5.СВЖЦОН453); частина будівлі вентиляторної 
площею 24,0 м2 (інв. № 102, реєстровий № 32320594.5.СВЖЦОН452); 
частина копра надшахтного площею 9,0 м2 (інв. № 305, реєстровий 
№ 32320594.5.СВЖЦОН435), що перебувають на балансі ВП Шахта «Тош-
ківська» ДП «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93280, Луганська обл., Попаснян-
ський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б, вул. Спортивна, 1а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою 
продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Луганській області РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях, телефон/телефакс (06452)4-23-68, електрон на адреса: 
lugansk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-

женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 16. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначе-

не майно – частина нежитлового приміщення № 1 (коридор) на 1-му 
поверсі 3-поверхової будівлі «Казарма № 1» (інв. № 10320052, літ. 
А-3, реєстровий номер майна 33879077.1.МЦЖГЦМ052), загальною 
площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Навчального центру Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з над-
звичайних ситуацій, код за ЄДРПОУ 33879077.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Нововодолазький 
р-н, c-ще Ватутіне, вул. Військова, 23.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
 17. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме індивідуально визна-

чене майно – частина покрівлі та зовнішньої стіни п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку (інв. № 003), реєстровий номер майна 
01393119.1.ЦЯСЛМН002, загальною площею 19,6 м2, що перебу-
ває на балансі Харківського державного політехнічного коледжу, код за 
ЄДРПОУ 01393119.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Любові Малої, 4а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-

рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057)700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-

женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 18. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме індивідуально визна-

чене майно – нежитлові приміщення – кімн. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 
1-14, 1-15, 1-36 на 1-му поверсі одноповерхового адміністратив-
ного будинку (інв. № 10310001, літ. «А-1», реєстровий номер майна 
38008949.1.АААГБГ961), загальною площею 53,0 м2, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Лю-
ботині Харківської області, код за ЄДРПОУ 38008949.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Люботин, 
вул. Слобожанська, буд. 5.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
 19. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина покрівлі площею 6,0 м2 

та частина зовнішньої стіни надбудови на покрівлі площею 8,0 м2 гур-
тожитку (літ. «А-9»), що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки (код за ЄДРПОУ 02071197).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки ін-

женерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин бу-
дівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 20. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина майданчика твердого 

покриття площею 800,00 м2 (інв. № 067), що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства Міністерства оборони України «Харківська контора 
матеріально-технічного забезпечення» код за ЄДРПОУ 08162096.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цементна, 3.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-

ня договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Метлюкс».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки по-

дібних споруд.
 21. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня загальною площею 65,1 м2 першого поверху учбового корпусу, 
що перебуває на балансі Маріупольського професійного ліцею (код за 
ЄДРПОУ 02542774).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Воїнів-Визволителів, 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладен-
ня договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ-
ТОШКОЛА «ФОРСАЖ».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки при-

міщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-

женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності 
з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах та-
ких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбачених п. 12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вар-
тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше 
ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент по-
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винен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з 
урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із зако-
ном; 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 під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); під-
твердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова 
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з 
додатком 5 до Положення).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Хар-
ків, майдан Театральний, буд.1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057) 
700-77-19.

Конкурс відбудеться об 11.00 через 14 календарних днів після 
опублікування цієї інформації в РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій, 
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 
адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової 
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й 
поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00 не піз-
ніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про 
оголошення конкурсу, назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися 
конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної 
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який 
подає конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі.

Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 1. Окремо розташована будівля майстерні з прибудовами за-

гальною площею 756,6 м2, що перебуває на балансі ДУ «Північна виправ-
на колонія (№ 90)» та знаходиться на території колонії за межами її режимної 
частини, за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 234.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екобіотек – Укра-
їна».

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: окремі будівлі виробничо-складського призначення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,42 тис. грн.
  2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 

1 048,1 м2 на першому та другому поверхах навчального корпусу 
№ 2, що обліковується на балансі Херсонського державного університе-
ту, а саме: приміщень першого поверху, позначених на плані за номерами: 
12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 
42, 44, 45 загальною площею 610,6 м2; приміщень другого поверху, по-
значених на плані за номерами 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81 загальною площею 437,5 м2 за адресою: м. Херсон, вул. Уні-
верситетська, 27.

Платник: Херсонський академічний ліцей імені О. В. Мішукова 
Херсонської міської ради при Херсонському державному універ ситеті.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) адміністративного при-
значення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документа

цію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстро-
ваного у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керів-
ника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяль-
ності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у 
разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положен-
ня); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 
5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згід-
но із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів 
(додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної 
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційно-
го свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», 
спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
мості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»). До-
кументи щодо практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, 
розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити 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 оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 
о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон 
для довідок (0552) 22-44-44.

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса 
об’єкта оцінки

Ба лан со ут-
римувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Частина даху 2,0 м. Київ, 
вул. Б. Хмель-
ницького, 
8/16

Українське націо-
нальне інформа-
ційне агентство 
«Укрінформ»

ТОВ «ІНТЕРТЕ-
ЛЕКОМ»

30.11.19

5000

2 Нежитлове 
приміщення

159,8 м. Київ, 
вул. Героїв 
Космосу, 8а

ДВ «Преса Украї-
ни» ДУС

ТОВ «Геліус 
імпорт дист-
риб’юшн»

30.11.19

6000

3 Нежитлові 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

395,41 м. Київ, пл. 
Перемоги, 2

ДП «Національ-
ний цирк України»

ФОП Бой-
цов К. Ф.

30.11.19

7000

4 Нежитлове 
приміщення

235,8 м. Київ, 
вул. Пирого-
ва, 9

НПУ 
ім. М. П. Драго-
манова

ТОВ «ВАТМІР-1» 30.11.19

6500

5 Частина 
нежитлового 
приміщення

6,0 м. Київ, 
вул. м. Гру-
шевського, 7 
(літ. «Б»)

Міністерство 
охорони здоров’я 
України

ФОП Марша-
лок В. А.

30.11.19

5000

6 Частина 
нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
просп. К. Ко-
марова, 1, 
корпус № 7

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ФОП 
Чумак Т. Є.

30.11.2019

5000

7 Частина 
нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, 
просп. К. Ко-
марова, 1, 
корпус № 11

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ФОП 
Чумак Т. Є.

30.11.19

5000

8 Частина 
нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
просп. К. Ко-
марова, 1, 
корпус № 16

Національний 
авіаційний уні-
верситет

ФОП 
Чумак Т. Є.

30.11.19

5000

9 Частина даху 5,0 м. Київ, 
вул. Сім’ї Хох-
лових, 5

ДУ «ЦОП На-
ціональної поліції 
України»

ТОВ «лайф-
селл»

30.11.19

5000

10 Частина 
нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, 
вул. Ломоно-
сова, 81

КНУ 
ім. Т. Шевченка

ТОВ «Нова 
Пошта»

30.11.19

5000

11 Нежитлове 
приміщення

34,07 м. Київ, 
просп. По-
вітрофлот-
ський, 31

КНУ будівництва і 
архітектури

ТОВ «ІБК-П» 30.11.19

5000

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

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Ба лан со ут римувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Частина 
даху та 
майданчик

7,0 
(в т. ч. 

4,0 
та 3,0)

м. Київ, вул. Пи-
рогова, 9

НПУ ім. М. П. Драго-
манова

ТОВ «лайф-
селл»

31.10.19
5000

2 Частина не-
житлового 
приміщення 

1,0 м. Київ, просп. 
Героїв Сталінгра-
да, 2

Державний універси-
тет інфраструктури 
та технологій

ТОВ «ЛИС» 31.10.19
5000

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Ба лан со ут римувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

3 Частина не-
житлового 
приміщення

25,0 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 6, 
корпус № 5

НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут 
ім. І. Сікорського»

ФОП Маль-
цев В. І.

30.09.2019
5000

4 Частина не-
житлового 
приміщення

12,0 м. Київ, вул. Є. 
Харченка, 34

Бортницьке між-
районне управління 
водного господар-
ства ім. Гаркуші М. А.

ФОП Троян 
Ю. Л.

31.10.19
5000

5 Нежитлове 
приміщення

37,50 м. Київ, вул. Д. 
Маккейна (І. Ку-
дрі), 29

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої про-
мисловості»

ТОВ «Альфа-
Драйв»

31.10.19
5000

6 Частина не-
житлового 
приміщення

27,5 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 35, 
корпус № 9

НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут 
ім. І. Сікорського»

ФОП Січкар 
Ю. В.

30.09.19
5000

7 Нежитлове 
приміщення

15,9 м. Київ, вул. Сал-
ти ко ва-Щед рі на, 
2 (літ. «А») 

ДП «Центр охорони 
здоров’я тварин»

ФОП Глу-
щенко Т. А.

30.11.19
5000

8 Нежитлове 
приміщення

14,2 м. Київ, пров. 
Приладний, 2а

ДП «Об’єднана ком-
панія «Укрвуглере-
структуризація»

ТОВ «Вугле-
спецеко-
логія»

31.10.19
5000

9 Нежитлове 
приміщення

55,2 м. Київ, вул. Тур-
генєвська, 8/14

НПУ ім. М. П. Драго-
манова

УАУК 30.11.19
5500

10 Нежитлові 
приміщення

185,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29є

Національний авіа-
ційний університет

ПП «Олена-
Центр»

30.11.19
6000

11 Частина 
даху та 
технічного 
поверху

9,0 (в 
т. ч. 

5,0 та 
4,0)

м. Київ, вул. Є.
Коновальця, 18 
(літ. «З»)

КНУ театру, кіно і те-
лебачення імені І. К. 
Карпенка-Карого

ТОВ «лайф-
селл»

30.11.19
5000

12 Нежитлові 
приміщення

451,9 м. Київ, вул. Тур-
генєвська, 8/14

НПУ ім. М. П. Драго-
манова

УАУК 30.11.19
7000

13 Нежитлове 
приміщення

60,9 м. Київ, вул. Тур-
генєвська, 8/14

НПУ ім. М. 
П.Драгоманова

УАУК 30.11.19
5500

14 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Сім’ї 
Ід зи ковських 
(м. Мишина), 
15/17

Київський національ-
ний лінгвістичний 
університет

ФОП Захар-
ченко В. Л.

30.09.19
5000

15 Нежитлові 
приміщення

47,1 м. Київ, вул. В.
Чорновола, 28/1, 
корпус № 11

Національна дитяча 
спеціалізована лікар-
ня «Охматдит»

ФОП Лев 
Г. С.

31.10.19
5000

Конкурси відбудуться 18 грудня 2019 року о 15.00 в РВ ФДМУ по 
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 12 грудня 2019 року за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Строк виконання робіт – до 5 ка-
лендарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті 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 від-
борі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 18 грудня 2019 року», а також зазна-
чити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ 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 підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним 
напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) пе-
редбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної докумен-
тації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претенден-
та подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, части-

ни приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 
4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та майданчик, 
частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення 
антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт 
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які 
становлять культурну цінність.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.

Продовження таблиці

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінюваЧів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 15.11.2019  м. Київ  № 1135

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 26 березня 2018 року № 837/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяль-
ності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ТЕСЛА СІ ЕФ» (вх. Фонду державного майна України  
від 06 листопада 2019 року № 1330/311490), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 березня 2018 року № 837/18, вида-
ний Фондом державного майна України ТОВ «ТЕСЛА СІ ЕФ» (ідентифікаційний код юридичної особи  
в ЄДРПОУ 37902125).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, май-
нових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                       Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 26.11.2019  м. Київ  № 1156

Щодо анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), відповідно до наказу Фонду державного майна Украї-
ни від 15 жовтня 2019 року № 1023, яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-
оцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сер-
тифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять 
зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом державного майна України 
суб’єктам господарювання, згідно з додатком.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформуван-
ня громадськості про зміст цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                       Дмитро СЕННИЧЕНКО

Додаток  
до наказу Фонду державного  

майна України  
від 26.11.2019 № 1156

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати суб’єктів оціночної діяльності 

у зв’язку із зупиненням дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Номер 
з/п Суб’єкти господарювання Регіон Код ЄДРПОУ Номер сертифіката суб’єкта 

оціночної діяльності
Дата видачі сертифіката 

суб’єкта оціночної діяльності

1 ТОВ «ЕКВОЛ» м. Дніпро 42833876 201/19 12-03-2019

2 ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ І КО» м. Київ 23536967 70/19 31-01-2019

3 ТОВ ФІРМА «СИГНАЛ» м. Харків 25465154 826/17 19-08-2017

4 ТОВ «ІНВЕСТ ОЦІНКА» м. Тернопіль 41684313 1119/17 22-11-2017

5 ПП «ЛІАЛЕКС – ЕКСПЕРТ» Дніпропетровська обл. 31550789 76/17 06-02-2017

6 Остапчук Марія Олександрівна Хмельницька обл. 3199320987 24/18 15-01-2018

7 Яблонський Михайло Євгенович м. Полтава 2592307858 1168/17 05-12-2017
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Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

Продовження. Початок на стор. 11

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях про проведення конкурсу  
на право оренди державного нерухомого майна 
 Назва об’єкта: будівля під літ.А-4 (прим. 1-2,7,15-192) площею 

6151,9 м2 за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 90, що перебуває на ба-
лансі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут приймальних 
електронно-променевих трубок «Еротрон».

Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України.

Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-

ченням: розміщення науково-дослідної установи (орендна ставка: 3 %). 
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 94263,61 

грн без ПДВ за базовий місяць оренди – жовтень 2019 року, вихо-
дячи із вартості майна – 37 183 060,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про 
незалежну оцінку майна станом на 31.08.2019. 

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку прове-
дення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906). 
Розмір гарантійного внеску становить 565 581,66 грн без урахування 
ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного 
внеску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закар-
патській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача 42899921; 
рахунок 37314031057855. Банк одержувача: Державна казначейська 
служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантій-
ний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого 
майна загальною площею 6151,9 м2». 

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди жовтень 2019 року порівняно зі стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця 
з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована 
ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та ба-
лансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 9

ВІН НИцЬКА та ХМЕЛЬНИцЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу на 
аукціоні без умов об’єкта державної власності малої приватизації: 
окреме майно – будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», 
«Е-1» загальною площею 718,7 м2, що знаходяться за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49 та обліковуються 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів  
у Хмельницькій  
області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівлі 
виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» загальною 
площею 718,7 м2 (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінсько-

го, 49.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», 
«Е-1» загальною площею 718,7 м2, до складу яких входять дві одно-
поверхові будівлі: «Г-1» площею 369,2 м2, «Е-1» площею 205,8 м2 та 
двоповерхова будівля «Д-2» площею 143,7 м2, які прибудовані одна до 
одної, всі будівлі цегляні, електрифіковані. Балансова вартість об’єкта 
приватизації – 2000,00 грн. Частина будівлі «Д-2» площею 48,7 м2 пере-
буває в оренді (договір оренди № 1937 від 08.11.2017 діє до 07.10.2020), 
орендар – ФОП Мовчан Анатолій Іванович, розмір орендної плати за 
жовтень місяць 2019 року – 988,48 грн. Частина будівлі «Е-1» площею 
49,8 м2 перебуває в оренді (договір оренди № 1655 від 18.12.2014 діє до 
17.10.2020), орендар – ФОП Жмурко Анатолій Петрович, розмір оренд-
ної плати за жовтень місяць 2019 року – 1339,17 грн. Частина будівлі 
«Е-1» площею 50,7 м2 перебуває в оренді (договір оренди № 2099 від 
05.06.2019 діє до 04.06.2020), орендар – ФОП Дронський Владислав 
Сергійович, розмір орендної плати за жовтень місяць 2019 року – 1481,42 
грн. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою в 
особі Державного агентства водних ресурсів України, реєстраційний 
номер 1818259068101, індексний номер витягу 1647554373.Об’єкт при-
ватизації розташований на земельній ділянці площею – 0,8146 га, яка 
надана в постійне користування Державному агентству водних ресурсів 
України. Цільове призначення: для експлуатації та догляду за гідротехніч-
ними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами. Кадастровий 
номер 6810100000:07:004:0024. Окремо земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не виділена.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електрон них копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 2000,00 
грн (без ПДВ).

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова7.Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права 

власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих днів 

з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законо-
давством. 

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти 
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати по-
датку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації 
об’єкта. 

Умова 12. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про не-
залежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна 
№ 284/19 від 17.10.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення договору 
оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація 
платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу, 
у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови 
надання підтвердних документів). 

Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були 
застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати 
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність за-
стосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).

Умова 14. Потенційний орендар повинен мати досвід роботи у сфері 
науково дослідної діяльності не менше 5 (п’яти) років (з наданням відпо-
відних документів).

Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) об 11.00 на 12-й кален дарний 
день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація учас-
ників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. 
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до 
дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розта-
шування.

Розмір гарантійного внеску: 200,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 1000,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 100,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
1000,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 100,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40 у м. 
Хмельницькому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 
8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000009-2.

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

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 20,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 10,00 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адмі-
ністратор уклав відповідний договір.

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії 
такі матеріали: 

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про 
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропо-
зиції щодо виконаня оголошених або встановлених законодавством умов 
конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, 
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день прове-
дення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), 
розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії 
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінан-
сові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської 
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що сто-
совно ньо го не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належ-
ним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію де-
кларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної 
особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються 
в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за 
наявності). При цьому, на конверті зазначаються назва, площа та місцез-
находження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок 
– четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 
13.00 до 13.45.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропози-
цій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначений в інформації 
про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної 
пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі учасники 
або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропози-
цію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечата-
ному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 
25) або за тел. (032) 261-62-04.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу на 
аукціоні без умов об’єкта державної власності малої приватизації: 
окреме майно – будівля виробничих приміщень літ. «З-1» 
загальною площею 416,2 м2, що знаходиться за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів 
у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля 
виробничих приміщень літ. «З-1» загальною площею 416,2 м2 
(далі – Об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінсько-

го, 49.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій роз-

ташований об’єкт: будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною 
площею 416,2 м2, одноповерхова, цегляна, електрифікована. Балансова 
вартість об’єкта приватизації – 1500,00 грн. Право власності на нерухоме 
майно зареєстровано за державою в особі Державного агентства водних 
ресурсів України, реєстраційний номер 1818259068101, індексний номер 
витягу 1647554373. Об’єкт приватизації розташований на земельній ді-
лянці площею 0,8146 га, яка надана в постійне користування Державному 
агентству водних ресурсів України. Цільове призначення: для експлуатації 
та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і 
каналами. Кадастровий номер 6810100000:07:004:0024. Окремо земельна 
ділянка під об’єктом приватизації не виділена.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електрон них копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 1500,00 
грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 150,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стар-

тової ціни: 750,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 75,00 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом по-

крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: 750,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 75,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40 у м. 
Хмельницькому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 
8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Управління продажу об’єктів малої  
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація
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Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000008-2.

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

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 15,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 7,50 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта державної власності малої 
приватизації: окреме майно – будівля складу для матеріалів 
літ. «В-1» загальною площею 15,0 м2, що знаходиться за адресою: 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 
та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних  
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно – будівля 
складу для матеріалів літ. «В-1» загальною площею 15 м2 
(далі – Об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: Хмельницька обл., м. Староконстянтинів, 

вул. Івана Франка, 53.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій роз-

ташований об’єкт: будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною пло-
щею 15 м2, одноповерхова, цегляна, електрифікована. Балансова вартість 
об’єкта приватизації – 4903,00 грн. Право власності на нерухоме майно 
зареєстроване за державою в особі Державного агентства водних ресур-
сів України, реєстраційний номер 1818450368108, індексний номер витягу 
164787985. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці пло-
щею – 1,1387 га, яка надана в постійне користування Хмельницькому об-
ласному управлінню водних ресурсів (правонаступник: Регіо наль ний офіс 
водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893).

Цільове призначення: для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 
іншими водогосподарськими спорудами і каналами. Кадастровий номер 
6810800000:01:004:0013. Окремо земельна ділянка під об’єктом прива-
тизації не виділена.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.15 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і заван-
таження електрон них копій документів та документи, що підтверджують 
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків 
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 4903,00 
грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 490,30 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 2451,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 245,15 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
2451,50 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 245,15 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можли-
вості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому, e-mail: uriy_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні 
з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000011-2.

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

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 49,03 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 24,52 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окреме 
майно – гараж загальною площею 32,0 м2, що знаходиться 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 
та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною площею 
32,0 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудро-

го, 11.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій роз-

ташований об’єкт: гараж загальною площею 32,0 м2, що знаходиться за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 05446893. Фундамент – з/б блоки, стіни цегляні, покрів-
ля м’яко-рулонна, перекриття – з/б панелі, підлога цементна, в наявності 
електропостачання. Право власності на нерухоме майно зареєстрова-
не за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України 
04.04.2019, номер запису про право власності 31102220, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1806893068101. Під об’єктом окремо 
земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ді-
лянці кадастровий номер 6810100000:07:004:0035, площею 0,5952 га. 
Цільове призначення земельною ділянки – для розміщення та експлікації 
будівель і споруд іншого наземного транспорту. Право постійного корис-
тування земельною ділянкою зареєстроване за Державним агентством 
водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.09.2018 
№ 138960343). Даний об’єкт перебуває в оренді (договір оренди № 1088 
від 21.05.2010 діє до 30.09.2021), орендар – ТОВ «СКІФ-А», розмір оренд-
ної плати за жовтень місяць 2019 року – 498,46 грн.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і заван-
таження електрон них копій документів та документи, що підтверджують 
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків 
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 
4 940,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 494,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 2 470,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 247,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
2 470,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 247,00 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливос-
ті огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі 
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2.Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000006-2.

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

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 49,40 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 24,70 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій 
є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміні-
стратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: 
окреме майно – будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» 
загальною площею 751,2 м2, що знаходиться за адресою: 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 
53 та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля ремонтної 
майстерні літ. «Г-1» загальною площею 751,2 м2 (далі – об’єкт 
приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій роз-

ташований об’єкт: будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею 
751,2 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянти-
нів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893 – одно-
поверхова цегляна будівля, перекрита з/бетонними плитами, електрифі-
кована. Право власності на нерухоме майно зареєстроване за державою 
в особі Державного агентства водних ресурсів України 19.04.2019, номер 
запису про право власності 31329111, реєстраційний номер об’єкта не-
рухомого майна 18184168108. Під об’єктом окремо земельна ділянка не 
виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці кадастровий номер 
6810800000:01:004:0013, площею 1,1387 га. Цільове призначення зе-
мельної ділянки – для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і каналами. Право постійного користу-
вання земельною ділянкою зареєстроване за Хмельницьким обласним 
управлінням водних ресурсів (правонаступник Регіо наль ний офіс водних 
ресурсів у Хмельницькій області), (витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.03.2016 
№ 54859192). Даний об’єкт перебуває в оренді (договір оренди № 1707 від 
27.07.2015 діє до 26.05.2021), орендар – ФОП Камінський Сергій Микола-
йович, розмір орендної плати за жовтень місяць 2019 року – 3804,60 грн.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціо-

ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
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встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електрон них копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 
500,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 50,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 250,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 25,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом по-

крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: 250,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 25,00 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливос-
ті огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі 
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000013-2.

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

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 кален-
дарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 5,00 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 2,50 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій 
є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміні-
стратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окреме майно – 
будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 33,9 м2, пожежний 
резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковуються 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів  
у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  будівля виробничих 
приміщень (літ. Б) площею 33,9 м2, пожежний резервуар, 
зливна каналізація (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудро-

го, 11.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 
33,9 м2, пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за 

адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковуються 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 05446893. Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрів-
ля азбофанерна, перекриття дерев’яне, підлога цементна, в наявності 
електропостачання. Право власності на нерухоме майно зареєстрова-
не за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України 
04.04.2019, номер запису про право власності 31101761, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1806865468101. Під об’єктом окре-
мо земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній 
ділянці кадастровий номер 6810100000:07:004:0035, площею 0,5952 
га. Цільове призначення земельною ділянки – для розміщення та екс-
плікації будівель і споруд іншого наземного транспорту. Право постій-
ного користування земельною ділянкою зареєстроване за Державним 
агентством водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 20.09.2018 № 28071979). Частина будівлі площею 20,6 м2 перебу-
ває в оренді ( договір оренди № 1088 від 21.05.2010 діє до 30.09.2021), 
орендар – ТОВ «СКІФ-А», розмір орендної плати за жовтень місяць 2019 
року – 320,88 грн.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електрон них копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 350,00 
грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 35,00 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 175,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 17,50 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом по-

крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: 175,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 17,50 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливос-
ті огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі 
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000002-2.

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

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 3,50 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 1,75 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій 
є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміні-
стратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електрон ній торговій системі продажу на 
аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окреме майно – 
гараж загальною площею 18,0 м2, що знаходиться за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій 
області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною площею 
18,0 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудро-

го, 11.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій роз-

ташований об’єкт: гараж загальною площею 18,0 м2, що знаходиться за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 05446893. Фундамент – з/б блоки, стіни цегляні, покрів-
ля м’яко-рулонна, перекриття – з/б панелі, підлога цементна, в наявності 
електропостачання. Право власності на нерухоме майно зареєстрова-
не за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України 
04.04.2019, номер запису про право власності 31102630, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1806915568101. Під об’єктом окремо 
земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці 
кадастровий номер 6810100000:07:004:0035, площею 0,5952 га. Цільове 
призначення земельною ділянки – для розміщення та експлуатації буді-
вель і споруд іншого наземного транспорту. Право постійного користу-
вання земельною ділянкою зареєстроване за Державним агентством 
водних ресурсів України (витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.09.2018 
№ 138960343). Даний об’єкт перебуває в оренді (договір оренди № 1088 
від 21.05.2010 діє до 30.09.2021), орендар – ТОВ «СКІФ-А», розмір оренд-
ної плати за жовтень 2019 року – 280,39 грн.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 02 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 

зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаче-
ним ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електрон них копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 4 484,00 
грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 448,40 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 2 242,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 224,20 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
2 242,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 224,20 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливос-
ті огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі 
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)
Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000007-2.

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

дарних днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-
вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 44,84 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 22,42 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на якій 
є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміні-
стратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окреме 
майно – будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» 
загальною площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: 
Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 
53 та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  – будівля складу для 
матеріалів літ. «Д-1» загальною площею 40,9 м2 
(далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 53.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 

області, код за ЄДРПОУ 05446893, контактні дані: тел. (0382) 79-57-98.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною 
площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Ста-
рокостянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо-
наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 
05446893 – одноповерхова цегляна будівля, перекрита з/бетонними пли-
тами, електрифікована. Право власності на нерухоме майно зареєстро-
ване за державою в особі Державного агентства водних ресурсів України 
19.04.2019, номер запису про право власності 31333324, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1818624068108. Під об’єктом окремо 
земельна ділянка не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці 
кадастровий номер 6810800000:01:004:0013, площею 1,1387 га. Цільове 
призначення земельної ділянки – для експлуатації та догляду за гідротех-
нічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами. Право постій-
ного користування земельною ділянкою зареєстроване за Хмельницьким 
обласним управлінням водних ресурсів (правонаступник Регіо наль ний офіс 
водних ресурсів у Хмельницькій області), (витяг з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 
10.03.2016 № 54859192).

Фотографічне зображення об’єкта: додається
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 02 січня 2020 року.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звер-
нувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницькому.
Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Зако-
ну України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст. 
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у 
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантажен-
ня електрон них копій документів та документи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 18 672,00 
грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 1 867,20 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 9 336,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 933,60 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
9 336,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 933,60 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахо-

вується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного май-

на України по Він ницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіо-
наль ного відділення, яка є відповідальною за забезпечення можливос-
ті огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40 
у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. Час роботи у робочі 
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Лесневич Олександр Вітольдович, тел. (0382) 79-57-98.

Час роботи у робочі дні з 9.00 до 18.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ» 
зазначені реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

2. Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 

Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, 
банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, суми сплачених 
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів 
з дня проведення електрон ного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Він ницькій та Хмельницькій облас-
тях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, сплачений 
гарантійний внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти 
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу 
об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-11-12-000010-2.

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

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 186,72 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціо

ні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 93,36 грн.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-
РО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на 
якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими ад-
міністратор уклав відповідний договір.

прийнято рішення про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 25.11.2019 № 12/01-171-РП внесено зміни до наказу від 10.09.2019 
№ 12/01-120-РП «Про прийняття рішення про приватизацію об’єктів 
нерухомого майна в нежитловій будівлі літ. Г-2» – назву об’єкта дер-
жавної власності, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Во-
скресенська, 15 А викладено в такій редакції: «Об’єкти нерухомого 
майна в нежитловій будівлі літ. Г-2, а саме: вбудоване приміщення 
гаража № 3 площею 39,0 м2; вбудоване приміщення гаража № 5 пло-
щею 40,8 м2; нежитлові приміщення (2 поверх) загальною площею 
208,5 м2; огорожа».

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про 
приватизацію
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 25.11.2019 № 235 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області від 22.08.2019 
№ 579 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої прива-
тизації» в частині уточнення адреси об’єкта малої приватизації, а саме: 
«1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта державної власності – 
окремого майна – гідротехнічних споруд ставків у складі: ставка № 2 
(дамба довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 
довжиною 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка № 3 (дамба до-
вжиною 178 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 
7 м та водонапуском довжиною 10 м); ставка № 4 (дамба довжиною 
173 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та 
водонапуском довжиною 11 м); ставка № 5 (дамба довжиною 117 м; 
гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 7 м та водонапуском до-
вжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною 138,3 м; гідроспоруда типу 
«Монах» з водовипуском довжиною 10 м та водонапуском довжиною 
11 м), що знаходяться за адресою: Київська область, Сквирський ра-
йон, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174; та ставка «Нагульний» 
(дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3 250 м; гідроспоруда типу 
«Монах» з водовипуском довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» 
з водовипуском довжиною 8 м), що знаходяться за адресою: Київська 
область, Сквирський район, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174а, 
які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Скви-
раплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплемрибгосп»; код за 
ЄДРПОУ 25295152), шляхом викупу.».

  
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 25.11.2019 № 236 внесено зміни до наказу Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській області від 22.08.2019 
№ 576 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої при-
ватизації» в частині уточнення адреси об’єкта малої приватизації, 
а саме: «1. Прийняти рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – окремого майна – гідротехнічних споруд ставків у складі: 
ставка «Галецький» (дамба довжиною 75 м; гідроспоруда типу «Монах» 
з водовиводом довжиною 8 м); ставка «Коханський» (дамба довжиною 
85 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м); став-
ка «Лазурівський» (дамба довжиною 80 м; гідроспоруда типу «Монах» 
з водовиводом довжиною 8 м); ставка «Панський» (гідроспоруда типу 
«Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка «Мельниківський» 
(дамба довжиною 140 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом 
довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 
12 м) за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Красноліси, 
вул. Польова, 47, які під час приватизації не увійшли до статутного ка-
піталу ВАТ «Сквираплемрибгосп» (правонаступник ТОВ «Сквираплем-
рибгосп»; код за ЄДРПОУ 25295152), шляхом викупу.».

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 28 
листопада 2019 року № 13/134 прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта державної власності: групи нежитлових будівель та прина-
лежного до них майна у складі: виробничо-лабораторного корпусу 
(А-2) загальною площею 602,4 м2; гаража профілакторію (Б-2, Б1-1, 
Б2-1) загальною площею 646,2 м2; механічної майстерні (В-2, В1-1) 
загальною площею 634,5 м2; матеріального складу (Г-1, Г1-1) загаль-
ною площею 327,7 м2; теплопункту (Д-1) загальною площею 5,1 м2; 
навісу до складу загальною площею 77 м2; паркану 50 пог. м; зовніш-
ньої позаплощадочної каналізації 138 пог. м; позаплощадочної водо-
провідної мережі 120 пог. м, розташованої за адресою: м. Чернігів, 
вул. Бєлова, 11, що перебуває на балансі Деснянського басейнового 
управління водних ресурсів.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕцЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях від 28.11.2019 № 149 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні з умовами окремого майна – будинок ветеринара 
у складі: ветлікарня, А площею 68,8 м2, гараж, Б площею 46,3 м2 за 
адресою: Івано-Франківська обл., Калуський район, с. Сівка-Калуська, 
вул. Січових Стрільців, 29а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях від 28.11.2019 № 150 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні з умовами окремого майна – нежитлової будівлі 
(ветлікарня) загальною площею 28,2 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Рогатинський район, с. Лучинці, вул. Шевченка, 51а.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях від 28.11.2019 № 151 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні з умовами окремого майна – гаража загальною 
площею 46,7 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський 
район, с. Сваричів, вул. 1 Травня, 3.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 29.11.2019 № 01381 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого май-
на – групи інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), протигази 
(8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска (25 шт.) за адресою: Львів-
ська область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває 
на балансі ПАТ «Зміна», код ЄДРПОУ 22405648, шляхом продажу на 
аукціоні без умов. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 02.12.2019 
№ 01397 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої привати-
зації державної власності – окремого майна – каналізаційно-насосна 
станція площею 5,2 м2 за адресою: Закарпатська область, м. Мукаче-
ве, вул. Пряшівська, 5а, що перебуває на балансі ПрАТ «Мукачівська 
автобаза» (код за ЄДРПОУ 01034797), шляхом продажу на аукціоні 
без умов.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

від 02.12.2019 № 01398 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності – окремого майна – примі-
щення А-3 загальною площею 966,5 м2 за адресою: Волинська об-
ласть, Любомльський район, м. Любомль, вул. Б. Хмельницького, 12, 
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Любомльському районі Волинської області (код за ЄДРПОУ 
38031501), шляхом продажу на аукціоні без умов.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 28.11.2019 № 01365 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності – окремого майна – артсверд-
ловини за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Драгоманова, 38, що перебуває на балансі Приватного акціонер-
ного товариства «Луга», шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  
   Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
від 28.11.2019 № 01370 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – житловий будинок Воловецької райради за адресою: За-
карпатська область, смт Воловець, вул. Пушкіна, 9 шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях від 28.11.2019 № 
298 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності – незавершеного будівництва, лабораторії ветеринарної ме-
дицини загальною площею 551,3 м2 у складі: лабораторії ветери-
нарної медицини А-2, А-1; ґанку а площею 7,2 м2; ґанку а1 площею 
13,6 м2; балкону а2 площею 2,2 м2 за адресою: Рівненська область, 
Володимирецький р-н, смт Володимирець, вул. Грушевського, 2л, 
балансоутримувач – Володимирецька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00703954, шляхом продажу 
на електронному аукціоні без умов.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕцЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00992 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культур-
ного призначення – нежитлова будівля (спортивний корпус) літ. «А-3» 
загальною площею 4049,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Немишлян-
ська, 56-а. Балансоутримувач – відсутній. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00993 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культур-
ного призначення – лазня загальною площею 132,3 м2 за адресою: 
Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка, вул. 40 років 
Перемоги, 226 А. Балансоутримувач – відсутній. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00996 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення – лазня за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, 
смт Савинці, вул. Шкільна, 2. Балансоутримувач – відсутній. 
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00997 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – не-
житлова будівля (пральня) літ. «А-1» загальною площею 149,1 м2 за 
адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкіль-
на, 2. Балансоутримувач – відсутній. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00986 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності соціально-культурного призначення – лазня 
за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянти-
нівка, вул. Одноребрівська (колишня Чапаєва), 67. Балансоутриму-
вач – відсутній.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00987 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності соціально-культурного призначення – будинок 
культури за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, селище Трав-
неве, вул. Фабрична, 12а. Балансоутримувач – відсутній.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 989 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення: нежитлові приміщення №№ 1-12 (приміщення їдальні 
з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Курилівська. Балансоутри-
мувач – відсутній.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00990 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – окремого майна – нежитлова будівля (мага-
зин) загальною площею 51,1 м2 за адресою: Харківська область, 
Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво), вул. Роганська, 3. 
Балансоутримувач – відсутній. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00991 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – окремого майна – прибудована будівля мага-
зину з підвалом літ. А загальною площею 260 м2 та складське при-
міщення літ. Б загальною площею 17,1 м2 за адресою: Харківська 
область, Куп’янський р-н, с. Ягідне, вул. 1-го Травня, 10а. Балансо-
утримувач – відсутній. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00988 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – не-
житлові приміщення № 13-20 в літ. «Г» загальною площею 185,3 м2 
за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/рада Курилівська. 
Балансоутримувач – відсутній. 

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00994 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта державної власності, окремого майна – 
нежитлова будівля магазину загальною площею 66,0 м2 за адресою: 
Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9. Балан-
соутримувач – відсутній.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
від 02.12.2019 № 00995 прийнято рішення про приватизацію шля-
хом продажу на аукціоні об’єкта державної власності, окремого май-
на – нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею 65,9 м2 
за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Нова Тарасівка, 
вул. Сморшка А. Д., 1. Балансоутримувач – відсутній.

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
  Наказами Фонду державного майна України від 03 грудня  

2019 року:
№ 1202 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 

власності – державного пакета акцій розміром 100% статутного 
капіталу ПАТ «Інститут титану» (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 180), 
що становить 75 311 000 штук акцій;

№ 1203 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – державного пакета акцій розміром 100% статутного капіта-
лу ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» (м. Хар-
ків, вул. Достоєвського, 16), що становить 49 102 800 штук акцій;

№ 1204 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія» (Донецька 
обл., м. Часів Яр, вул. Привокзальна, 23);

№ 1205 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Дніпро-ВДМ» (м. Дніпро, вул. Криворізька, 1);

№ 1206 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ» 
(м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А);

№ 1207 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем 
якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ» (м. Дні-
про, вул. Писаржевського, 1А);

№ 1208 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Тех-
нічний центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА» (м. Запоріжжя, вул. Степова, 11);

№ 1209 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Державний проектний інститут по проектуванню підприємств гумо-
вої промисловості» (м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16);

№ 1210 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Інженерний центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ» (Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 34);

№ 1211 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Мелітопольський завод «ГІДРОМАШ» (Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. Інтеркультурна, 191);

№ 1212 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-

ства «Навчально-виробничі майстерні» (м. Житомир, вул. Небесної 
Сотні, 37);

№ 1213 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудуван-
ня» (м. Харків, вул. Кривоконівська, 30);

№ 1214 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут «АКОРД» (м. Черкаси, вул. Одеська, 8);

№ 1215 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ» (Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Женевська, 4);

№ 1216 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ» (м. Харків, вул. Дар-
віна, 20);

№ 1217 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-
галантерейної промисловості» (м. Київ, вул. Щекавицька, 7);

№ 1218 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Львівський державний ювелірний завод» (м. Львів, вул. Академіка 
Підстригача, 2); 

№ 1219 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК» (м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1);

№ 1220 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної влас-
ності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дер-
жавний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів 
електронної техніки «ЕЛХІМ» (м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3);

№ 1221 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Харківський електромеханічний завод» (м. Харків, пр. Мос-
ковський, 199);

№ 1222 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» (м. Оде-
са, вул. Мечникова, 132);

№ 1223 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Технологічне бюро електроапаратури» (м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 106);

№ 1224 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут «Гелій» (м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18);

№ 1225 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» 
(м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41); 

№ 1226 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Криворізький інститут автоматики» (Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Стєклова, 3);

№ 1227 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей» 
(м. Харків, пр. Гагаріна, 1);

№ 1228 прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-
ної власності – єдиного майнового комплексу державного під-
приємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут» (м. Одеса, вул. І. Франка, 55);

№ 1229 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Укрметалургізотоп» (м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 18);

№ 1230 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС» (м. Запоріжжя, вул. Но-
вобудов, 7);

№ 1231 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Інститут машин і систем» (м. Харків, вул. Котлова, 29);

№ 1232 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу Державного науково-
дослідного інституту великогабаритних шин (м. Дніпро, вул. Б. Кро-
това, 16);

№ 1233 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу Чорноморського головного 
морського агентства «Інфлот» (м. Одеса, Митна площа, 1);

№ 1234 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу Українського державно-
го проектно-технологічного науково-дослідного інституту цивільної 
авіації «Украеропроект» (м. Київ, проспект Перемоги, 14);

№ 1235 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу Державної судноплавної 
компанії «Укртанкер» (м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4);

№ 1236 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу Державної авіаційної ком-
панії «Херсон-Авіа» (м. Херсон, Аеропорт ЦА);

№ 1237 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» 
(м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2);

№ 1238 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Скадовський морський торговельний порт» (м. Скадовськ, 
вул. Пролетарська, 2);

№ 1239 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу Українського державно-
го підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних авто-
транспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Київська обл., Вишго-
родський р-н, с. Новосілки, вул. Київська, 50);

№ 1240 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» (Одеська обл., 
м.Вилкове, вул. Придунайська, 2);

№ 1241 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Дніпропетровськавтотранссервіс» (м. Дніпро, вул. Жуков-
ського, 23);

№ 1242 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління 
морських шляхів» (м. Іллічівськ, смт Олександрівка, вул. Судноре-
монтна, 35);

№ 1243 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Укрспецобладнання» (м. Чорноморськ, с. Малодолинське, 
вул. Лиманська, 1);

№ 1244 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Житомирторф» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25); 

№ 1245 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Київторф» (м. Київ, вул. Промислова, 10);

№ 1246 прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-
ної власності – єдиного майнового комплексу державного підпри-
ємства «Рівнеторф» (Рівненська обл., Дубенський р-н, смт. Смига, 
вул. Миру, 1);

№ 1247 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Сумиторф» (Сумська обл., Конотопський р-н, с. Заводське, 
вул. Заводська, 81-А);

№ 1248 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Поділляторф» (Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Кути);

№ 1249 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Чернігівторф» (м. Чернігів, вул. Громадська, 35А);

№ 1250 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Волиньторф» (Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне, 
вул. Сойне, 15);

№ 1251 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
Коростишівський завод «Реммашторф» (Житомирська обл., м. Ко-
ростишів, 19-та Буддільниця);

№ 1252 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Львівське конструкторське бюро» (м. Львів, вул. Наукова, 5);

№ 1253 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» 
(м. Харків, пров. Кузнечний, 2);

№ 1254 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних 
досліджень» (Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Дніпровський 
р-н, вул. Логінова, 1);

№ 1255 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» (м. Київ, вул. Ки-
рилівська, 85);

№ 1256 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
з комплектної поставки устаткування «Укренергокомплект» (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 11/8);

№ 1257 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Смоли» (Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Анош-
кіна, 179);

№ 1258 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопро-
ект» (м. Київ, просп. Перемоги, 4);

№ 1259 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Львівський державний інститут з проектування нафтоперероб-
них і нафтохімічних підприємств» («Львівдіпронафтохім») (м. Львів, 
вул. Золота, 8);

№ 1260 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Дашавський завод композиційних матеріалів» (Львівська обл., 
Стрийський р-н, смт Дашава); 

№ 1261 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шах-
тного будівництва» (м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18);

№ 1262 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Науково-дослідний інститут високих напруг» (Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 22);

№ 1263 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (м. Київ, 
вул. Дмитрівська, 18/24);

№ 1264 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу спеціалізованого управ-
ління з ремонту засобів автоматизації і систем управління «Орггаз-
ремавтоматика» (м. Харків, пров. Театральний, 11/13);

№ 1265 прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-
ної власності – єдиного майнового комплексу «Південнодонбаське 
вантажно-транспортне управління» (Донецька обл., м. Вугледар, 
ст. Вуглесборочна);

№ 1266 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного проектно-
вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомереж-
проект» (м. Харків, вул. Набережна Гімназійна, 2);

№ 1267 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу промислового залізнич-
ного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс» (Донецька обл., 
м. Мирноград, вул. Соборна, 51);

№ 1268 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Укрпостачпреса» (м. Одеса, вул. Артилерійська, 11);

№ 1269 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного спеціалізова-
ного автотранспортного підприємства Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення України (м. Київ, вул. Туманяна, 15);

№ 1270 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Львівський дослідний завод Національної академії наук України» 
(м. Львів, вул. Ткацька, 9);

№ 1271 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 
Державне науково-виробниче підприємство «Термохолод» (м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 36);

№ 1272 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного виробничого 
підприємства «Скіф» (м. Київ, вул. Магнітогорська, 1);

№ 1273 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства Центр обслуговування наукової та інженерної праці (м. Київ, 
вул. Північно-Сирецька, 3);

№ 1274 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державної установи «Укра-
їнський дім фарфорово-фаянсової промисловості» (Київська обл., 
м. Вишневе, вул. Святошинська, 29);

№ 1275 прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-
ної власності – єдиного майнового комплексу державної установи 
«Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» 
(м. Харків, вул. Сумська, 1);

№ 1276 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного науково-
дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки 
(м. Київ, бульв. Дружби народів, 38).


