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мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
малої приватизації
Окреме майно – будівля колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий завод» та знаходиться за адресою: 22752, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 1.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною
особою – Постоловським Максимом Ігоровичем за ціною 1 173 грн 48 коп. (одна
тисяча сто сімдесят три грн 48 коп.), у т. ч. ПДВ – 195 грн 58 коп. (сто дев’яносто
п’ять грн 58 коп.);
окреме майно – будівля лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське», яка розташована за адресою: 24325, Вінницька
обл., м. Ладижин, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56А. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі зі зниженням стартової ціни на 50 %
фізичною особою – Ащук Ольгою Сергіївною за 30663,60 грн (тридцять тисяч
шістсот шістдесят три грн 60 коп.), у т. ч. ПДВ – 5110,60 грн (п’ять тисяч сто десять грн 60 коп.);
окреме майно – будівля лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків «Жданівське», яка розташована
за адресою: 22060, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна,
10б. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі зі зниженням
стартової ціни на 50 % фізичною особою – Мельником Олександром Володимировичем за 3525,00 грн (три тисячі п’ятсот двадцять п’ять грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ –
587,50 грн (п’ятсот вісімдесят сім грн 50 коп.);
об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня з обладнанням (частини
приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2,
у т. ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 до № 7-16; № 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних
приміщень з № 1-1 до № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання), яка розташована за адресою: 23262, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а та не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне». Приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ТОВ
«Лекс Навігатор», код за ЄДРПОУ 40856598 за 32 421,12 грн (тридцять дві тисячі
чотириста двадцять одна грн 12 коп.), у т. ч. ПДВ – 5 403,52 грн (п’ять тисяч чотириста три грн 52 коп.).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу
Об’єкт малої приватизації – гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2
за адресою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Покупець
об’єкта малої приватизації: Дейнюк Петро Станіславович. Ціна, за якою придбано об’єкт малої приватизації: 83 700,00 (вісімдесят три тисячі сімсот) гривень 00
коп. без ПДВ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій
Регіональним відділенням укладено з юридичною особою – ТОВ «Вільний посад» договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства державний шовкорадгосп «Криворізький», що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник, вул. Шевченка, 9.
Ціна продажу об’єкта – 2 220 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 370 000,00 грн.
Інформація
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 21.01.2019 № 12/01-02-ЗВП затверджено
результати продажу об’єкта державної власності – будівля кафе «Уют» літ. А, загальною площею 329,2 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Зибіним Владиславом Ігоровичем. Ціна продажу об’єкта – 1 116 600,00 гривень (один мільйон сто шістнадцять
тисяч шістсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 186 100,00 гривень (сто вісімдесят шість
тисяч сто гривень 00 коп.).

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні на 10 місць за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38. Приватизовано
шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Гриневич
Тетяною Миколаївною за ціною 3705,48 грн, у т. ч. ПДВ – 617,58 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»,

України

код ЄДРПОУ 32343302, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, приватизовано юридичною особою – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА ЛТД», код ЄДРПОУ 39419990, яка визнана переможцем електронного
аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 13 440 000,00 грн (тринадцять
мільйонів чотириста сорок тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 2 240 000,00 грн
(два мільйони двісті сорок тисяч гривень 00 копійок).

Кіровоградська область
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж (літ. Г) площею 25,9 м2, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України
(Леніна), 17, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Долинському районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 37983323),
приватизовано на електронному аукціоні фізичною особою – Командіним Вячеславом Андрійовичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 2 493,29 грн (дві
тисячі чотириста дев’яносто три гривні 29 копійок), у т. ч. ПДВ – 415,55 грн (чотириста п’ятнадцять гривень 55 копійок).

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт соціально-культурного призначення – майновий комплекс колишнього
піонерського табору за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радісний
Сад, вул. Миру, 1А, не увійшов до статутного капіталу створеного внаслідок приватизації ПАТ «Радсад», перебуває на його балансі, приватизовано шляхом викупу
балансоутримувачем – ПАТ «Радсад» (ЄДРПОУ 00413989) за 720360,00 грн (сімсот
двадцять тисяч триста шістдесят гривень), у т. ч. ПДВ – 120 060,00 грн (сто двадцять тисяч шістдесят гривень).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – їдальня з теплицею
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є
приватизовано шляхом продажу на аукціоні фізичною особою – Майбородою Сергієм Михайловичем за ціною 1 442 400,00 грн (один мільйон чотириста сорок дві
тисячі чотириста гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 240 400,00 грн (двісті сорок тисяч
чотириста гривень 00 коп.).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля майстерні з гаражами
площею 115,8 м2 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 44-Б, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894, приватизовано фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем, який став переможцем електрон
ного аукціону з умовами № UA-PS-2018-10-23-000024-3. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 37 800,00 грн (тридцять сім тисяч вісімсот грн 00 коп.),
у т. ч. ПДВ – 6 300,00 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт державної власності – державний пакет акцій розміром 0,0102 % у статутному капіталі ПАТ «ВЕРК» (код за ЄДРПОУ 30146198; 19400, Черкаська обл.,
м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 144) приватизовано фізичною
особою – Степаненко Андрієм Миколайовичем, якого визнано переможцем аукціону
в електронній формі, за 3,50 грн (три гривні 50 копійок) без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт державної власності – державна частка розміром 15,03 % у статутному
капіталі СТОВ «Канівський інкубатор» (код за ЄДРПОУ 05390655; 19000, Черкаська
обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39) приватизовано фізичною особою – Івшиним Валентином Юрійовичем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в електронній
формі, за 46 100,00 (сорок шість тисяч сто гривень 00 копійок) без ПДВ.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої промисловості» (код за ЄДРПОУ
30705346; 18036, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1)
приватизовано юридичною особою – Приватним підприємством
«БОВАСМ», яке єдине подало заяву на участь в аукціоні в електрон
ній формі, за 4 080 000,00 (чотири мільйони вісімдесят тисяч гривень
00 копійок), у т. ч. ПДВ – 680 000,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

Луганська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області про продаж об’єкта малої
приватизації, об’єкта соціально-культурного призначення –
будинок культури за адресою: Луганська область,
Сватівський район, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62,
балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Сватівський район, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62.
hh Дані про об’єкт: окремо розташована будівля загальною
площею приміщень 744,5 м2, за призначенням не викорис
товується більш як 10 років. Системи опалення, водопостачання,
водовідведення та електропостачання – відсутні. Стан об’єкта –
незадовільний.
Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 20 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта соціально-культурного
призначення – будинок культури за адресою: Луганська область,
Сватівський район, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» (далі – Закон) та Порядку проведення елект
ронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
пунктом 1 статті 8 Закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 322 065,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 161 032,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 161 032,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32 206,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 103,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 103,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Збереження профілю діяльності Об’єкта приватизації протягом 3 (трьох) років.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Луганській області послуги з проведення оцінки
об’єкта приватизації в розмірі 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) в місячний термін з дати укладення договору купівліпродажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543.
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за при
дбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк
одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок
№ 37189506700001.
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company:
25208053700397.
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
001-1-000080.
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,
New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York
Mellon, New York, USA.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, Сватівський район, с. Гончарівка, вул. Центральна, 62.

30 січня 2019 року

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/luhansk.html,
тел. (06452) 4-23-68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 16
січня 2019 року № 21.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-11-05-000004-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 220,65 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 610,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 610,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Луганській області для повторного продажу об’єкта
малої приватизації, об’єкта незавершеного будівництва –
садибний (індивідуальний) житловий будинок
за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н,
с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1, балансоутримувач –
ПрАТ «Білокуракинський» (код за ЄДРПОУ 00847363)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, Білокуракинський
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
hh Дані про об’єкт: не завершена будівництвом, окремо розта
шована одноповерхова будівля з мансардою загальною
площею 195,2 м2. Розмір земельної ділянки під будівлею 302,0 м2.
Відсоток готовності житлового будинку – 62%. Під’їзна дорога
без покриття. Огородження земельної ділянки для будівельного
майданчика не облаштоване. Електро-, тепло- водопостачання,
система зв’язку, засоби пожежогасіння, тимчасові будівлі та
споруди, засоби збирання, безпечного тимчасового зберігання
та видалення відходів і вторинної сировини на будівельному
майданчику – відсутні. Матеріал фундаменту, стін та міжкімнатних
перегородок – залізобетонні плити. Віконні блоки та дверні
отвори – в наявності. Стеля шиферна у задовільному стані.
Технічний стан недобудови характеризується як задовільний.
Договори оренди або його частини – відсутні.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Білокуракинський» (код за ЄДРПОУ 00847363), адреса: Луганська область,
Білокуракинський р-н, с. Попівка.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 20 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь: в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта приватизації, об’єкта малої приватизації,
об’єкта незавершеного будівництва – садибний (індивідуальний)
житловий будинок за адресою: Луганська обл., Білокуракинський
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» (далі – Закон) та Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
пунктом 1 статті 8 Закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 117 995,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 997,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 58 997,95 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 11 799,59 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 899,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 899,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543
реєстраційного внеску та проведення розрахунків за при
дбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк
одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок
№ 37189506700001
в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company:
25208053700397.
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D
HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
001-1-000080.
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank,
New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent
bank: IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York
Mellon, New York, USA.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська
область, Білокуракинський р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби
Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.
Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел. пошти:
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Луганській області від 18 грудня 2018 року № 24.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000144-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 179,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 589,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 589,98 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні без умов окремого майна –
вбудованих нежитлових приміщень № 12, 13 першого поверху
загальною площею 11,4 м2 та вбудованих нежитлових
приміщень № 16, 17, 18 другого поверху загальною площею
13,4 м2, розташованих в будівлі А-2 за адресою:
Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни,
вул. Галицька, 28, що перебувають на балансі Управління
державної казначейської служби у Перемишлянському
районі Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Назва об’єкта: окреме майно – вбудовані нежитлові
приміщення № 12, 13 першого поверху загальною
площею 11,4 м2 та вбудовані нежитлові приміщення
№ 16, 17, 18 другого поверху загальною
площею 13,4 м2, розташовані в будівлі А-2.
Місцезнаходження об’єкта: 81200, Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28.
Відомості про об’єкт: приміщення, розташовані в адміністративній будівлі, мають окремий вхід, потребують капітального ремонту;
стіни – цегляні, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне. Рік
побудови – 1911.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Приміщення вбудовані в будівлю, яка розташована на земельній
ділянці (кадастровий номер 4623310100:02:001:0140), що перебуває
у постійному користуванні Управління Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Перемишлянському районі Львівської області. Код ЄДРПОУ 36848550.
Адреса балансоутримувача: 81200, Львівська обл., м. Перемишялни, вул. Галицька, 28.
Контактна особа – Мацюк Наталія Степанівна, начальник управління, тел. (03263) 2-25-56.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01 березня
2019 року, час проведення визначається електронною торговою
системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електрон
ної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує
реєстраційний та гарантійний внески.
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3

відомості
приватизації

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – вбудованих нежитлових приміщень № 12, 13 першого поверху загальною площею 11,4 м2 та вбудованих нежитлових приміщень № 16, 17, 18 другого поверху загальною
площею 13,4 м2, розташованих в будівлі А-2 за адресою: Львівська
область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1779,44 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 889,72 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 889,72 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 177,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88,97 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88,97 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070.
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області.
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів,
вул. К. Левицького, 18.
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків – https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду по Львівській області. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, тел. (032)299-91-07, телефон для довідок: (032)261-6214. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000012-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 17,79 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації державної власності –
пакета акцій розміром 99,6667% статутного капіталу
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування товариства: приватне акціонерне
товариство «Укрзахідвуглебуд» (далі – ПрАТ «УЗВБ»
або товариство).
Місцезнаходження товариства: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 00177158.
Розмір статутного капіталу товариства – 11 196 650,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 44637304 штук,
що становить 99,6667% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 –
41 особа.
Види діяльності за КВЕД:
42.99. Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (основний);
42.91 Будівництво водних споруд;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
43.31 Штукатурні роботи;
43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
43.91 Покрівельні роботи;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
42.11 Будівництво доріг і автострад.
ПрАТ є генеральним підрядником по будівництву шахти-ново
будови №10 «Нововолинська».
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг)
Продукція (роботи, послуги)
Будівельно-монтажні роботи, всього

Одиниця виміру За 2017 рік За 9 місяців 2018 року
тис. грн

56 389

21078,4

з них:
власними силами

тис. грн

1 463

20680,3

субпідрядні організації

тис. грн

54 926

398,1

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутні.
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Основні показники господарської діяльності ПрАТ «УЗВБ»
за останні три роки та останній звітний період
Показник

Одиниця
виміру

2015 рік

2016 рік 2017 рік

9 місяців
2018 року

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) тис. грн

93986

45768

58659

18067

Первісна вартість основних фондів

тис. грн

172667

172676 102709

100570

Залишкова вартість основних фондів

тис. грн

23994

22740

12241

10716

%

86,1

86,8

88,1

89

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн

-48570

-56965

-72997

-77686

Величина чистого прибутку (збитку)

-4689

Знос основних фондів

тис. грн

-6422

-8395

-16032

Рентабельність

%

-7,9

-18

-27

-15

Вартість активів

тис. грн

46659

38530

26127

29257

Вартість власного капіталу

тис. грн

-7738

-16133 -32165

-36854

Дебіторська заборгованість

тис. грн

15888

9262

4999

6153

Кредиторська заборгованість

тис. грн

52803

53724

57899

65718

Станом на 01.10.2018 у ПрАТ «УЗВБ» наявні прострочені заборгованості: із заробітної плати – 4035,5 тис. грн, по єдиному соціальному
внеску (ЄСВ) – 1973,5 тис. грн.
Основні засоби ПрАТ «УЗВБ» перебувають в податковій заставі.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано товариство, умови користування ними:
У складі ПрАТ «УЗВБ» обліковується 47 будівель, які використовуються для здійснення господарської діяльності, а саме:
за місцезнаходженням Львівська область, м. Червоноград,
вул. Будівельна, 1, 1а: адміністративна будівля ПКБ: заг. пл. 1242,1 м2;
гараж для автомобілів: заг. пл. 45,5 м2;
за місцезнаходженням Львівська область, м. Червоноград,
вул. Львівська, 62: будівля адміністративного цеху заг. пл. 1027,9 м2;
будівля побутового приміщення (лазня, роздягальня) заг. пл. 182 м2;
прибудова до гаража (склад) заг. пл. 64 м2; прохідна будка (охоронне
приміщення) заг. пл. 15,8 м2; відкритий склад для збереження балонів (тимчасове) заг. пл. 12 м2;
за місцезнаходженням Львівська область, м. Червоноград,
вул. Львівська,77: будівля складу заг. пл. 767,4 м2; приміщення сантехмайстерні заг. пл. 477,1 м2;
за місцезнаходженням Львівська область, Сокальський район,
смт Межиріччя, вул. Шахтарська, 47: автогараж заг. пл. 828,3 м2;
компресорна заг. пл. 34,6 м2; котельня стара заг. пл. 131,1 м2; насосна заг. пл. 26,8 м2; побутова стара (адміністративна) заг. пл.
393 м2; прохідна з вагою (охоронне приміщення, для зважування
автомобілів з вантажем) заг. пл. 132,6 м2; трансформаторна заг.
пл. 53,9 м2; гараж для легкового транспорту заг. пл. 178,9 м2; склад
нафтопродуктів та мазути заг. пл. 1325,5 м2; склад обладнання заг.
пл. 528,6 м2; склад паливно-мастильних матеріалів заг. пл. 201 м2;
склад протипожежний заг. пл. 34,7 м2; склад сипучих матеріалів
(відкритий) заг. пл. 3041,4 м2; склад сипучий матеріалів (під накриттям) заг. пл. 1555,6 м2, туалети заг. пл. 5,9 м2; вагон побутовий (тимчасове);
за місцезнаходженням Волинська область, м. Нововолинськ, шахта № 10 «Нововолинська»: приміщення бетонно-розчинного вузла
заг. пл. 142 м2; об’єкти тимчасового призначення: будки – 3 столярні,
2 металеві; вагони – 11 побутові, 1 польовий;
за місцезнаходженням Волинська область, смт Шацьк, урочище
Гряда: 3 дерев’яні будиночки бази відпочинку (2 для проживання
людей): заг. пл. 166 м2 та 89 м2; 1 – для приготування їжі (кухня) заг.
пл. 26 м2;
за місцезнаходженням Львівська область, м. Червоноград,
вул. Богуна, 3: гуртожиток заг. пл. 2112,8 м2 (проводиться робота з
передачі в комунальну власність м. Червонограда).
Майнові активи товариства
розташовані на земельних ділянках:
Місцезнаходження
земельної ділянки

Кадастровий номер

Львівська область,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 77

Площа
Цільове приділянки, га значення

Правовстановлю
ючі документи

0,7389

Обслуговуван- Акт на право поня будівель
стійного корисі споруд
тування землею
№103 від 10.02.99

Львівська область,
м. Червоноград,
вул. Львівська, 62

461180000:06:003:0012

1,2245

Обслуговуван- Договір оренди
ня будівель
земельної ділянки
і споруд
№ 4611800000063
від 02.11.2016

Львівська область,
м. Червоноград,
вул. Будівельна,1а

461180000:02:011:0030

0,3137

Обслуговуван- Договір Документи
ня будівель
на стадії оформі споруд
лення

Львівська область, 4624883500:10:000:0943
Сокальський ра
йон, с. Межиріччя,
вул. Шахтарська, 47

6,4208

Обслуговуван- Документи на станя будівель
дії оформлення
і споруд

Львівська область, 4611800000:02:011:0055
м. Червоноград,
вул. Богуна,3

0,1346

Обслуговуван- Договір оренди
ня гуртожитку земельної ділянки
№ 4611800000073
від 29.07.2015

Волинська область, 0725755100:03:016:0594
смт Шацьк, урочище Гряда

0,1576

Обслуговуван- Договір оренди
ня бази відпо- земельної ділянки
чинку
№ 040609300002
від 11.01.2006

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: у 2017 році та 9
місяців 2018 року товариство не здійснювало викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення
та розміщення відходів.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 лютого 2019 року, час
проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» у кількості
44637304 штуки, що становить 99,6667 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених
законодавством про захист економічної конкуренції, покупець

зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій
(часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного
суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.
Покупець пакета акцій ПрАТ «УЗВБ», які випущені у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунка у цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 11159326,00 грн (одинадцять мільйонів сто
п’ятдесят дев’ять тисяч триста двадцять шість гривень 00 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5579663,00 грн (п’ять
мільйонів п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят три
гривні 00 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5579663,00 грн (п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят три гривні
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1115932,60 грн (один мільйон сто п’ятнадцять
тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 60 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 557966,30 грн (п’ятсот
п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 30 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 557966,30 грн (п’ятсот
п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 30 коп.).
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець пакета акцій ПрАТ «УЗВБ» розміром 99,6667 %
зобов’язаний:
зберегти основні види діяльності товариства, які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, та освоїти
нові види продукції, робіт, послуг;
погасити протягом 6 (шести) місяців від дати переходу права власності на пакет акцій товариства заборгованість із заробітної плати,
яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на
пакет акцій товариства до покупця;
погасити протягом 1 (одного) року від дати переходу права власності на пакет акцій заборгованість товариства по нарахуваннях на
заборговану заробітну плату, яка буде наявна у товариства на дату
переходу права власності на пакет акцій до покупця;
не допускати звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено
звільнення на підставі пунктів 3,4, 7 і 8 частини першої статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців
з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;
виконувати в повному обсязі умови колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення укласти новий або
внести зміни до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з обов’язковим урахуванням положень галузевої угоди та його виконання;
виконувати мобілізаційні завдання, визначені для акціонерного
товариства, у встановленому законодавством порядку (у разі визначення їх для товариства);
забезпечити здійснення товариством витрат на охорону праці
відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та
здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
здійснювати заходи з передачі об’єктів житлового фонду (гуртожитків) до комунальної власності.
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань (у разі визначення їх для товариства), становить три роки від дати переходу права
власності на пакет акцій товариства до покупця.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014,
Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172,
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на
якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ
«УЗВБ» можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів,
за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1.
Контактна особа на підприємстві: в. о. голови правління ПрАТ Чигрін
Ігор Володимирович, роб. телефон/факс (03249) 23-0-74.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки
на сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса
ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону: відділ реформування власності,
продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна особа – Доманська Ірина Богданівна, тел. (032)261-66-02 та
255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 18
січня 2019р. № 00084.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000023-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 111593,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону – 55796,63 грн;

30 січня 2019 року
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на
етапі подання цінових пропозицій – 55796,63 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – житловий будинок за адресою:
Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22
(балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Лебедин,
вул. Молодіжна, 22.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
До складу об’єкта входять дві споруди: житловий будинок на дві
квартири та господарська будівля сарай на два відділення (30,0 % –
загальний рівень будівельної готовності).
Об’єкт приватизації розташовується в периферійній частині міста, має не досить зручну пішохідну та автотранспортну доступність
та дещо відділений від вулиці, що має тверде покриття. Інженерні
мережі до будівництва не підведені. Роботи з консервації об’єкта
не проводились.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область,
м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 149 360,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –74 680,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74 680,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –14 936,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 468,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 468,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво об’єкта приватизації протягом п’яти років з моменту укладення договору купівліпродажу без збереження первісного призначення.
2. Під час добудови об’єкта виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища до завершення будівництва.
3. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
5. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Передбачити в договорі купівлі-продажу з переможцем аукціону
нарахування податку на додану вартість на ціну продажу об’єкта у
розмірі 20 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

30 січня 2019 року

Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до
14.00 за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22:
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації
Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська,30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (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 Фонду державного майна України від 22.01.2019 № 39.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000142-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 1493,60 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 746,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 746,80 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва – заглиблений склад
інвентарю і обладнання за адресою: Сумська область,
м. Конотоп, вул. Сумська, 10 д, балансоутримувач – відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – заглиблений склад інвентарю і обладнання, що під час приватизації не
увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конотопагропромбуд».
Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки регіональному відділенню за рахунок земель, не
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів. Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5910400000:07:017:0042) площею 0,1238 га передбачається проектом для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств,
розташована за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Сумська, 10д. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Цільове використання земельної ділянки – для обслуговування
об’єкта незавершеного будівництва (заглиблений склад інвентарю).
Право власності на земельну ділянку не оформлено.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – заглиблений склад інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2; рівень
будівельної готовності – 90%.
Об’єкт представляє собою заглиблену підвальну споруду галерейного типу завдовжки 35,4 м завширшки по підлозі 2,0 м по стелі
1,0 м із збірних залізобетонних секцій довжиною 1 м. По об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: облаштовано вхідні сходи,
стіни та перекриття із нестандартних залізобетонних конструкцій
у вигляді перевернутого трапецевидного жолобу, залізобетонних
панелей та дорожніх плит, стіни сходових клітин – керамічна рядова
цегла. Інженерні мережі до будівництва не підведені. Роботи з консервації об’єкта не проводились.
Право власності: оформлено за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – заглиблений
склад інвентарю і обладнання, балансоутримувач відсутній, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов

продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – заглиблений
склад інвентарю і обладнання – має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 5,1 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2,55 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2,55 тис. грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 510,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 255,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 255,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт та впорядкувати земельну ділянку протягом п’яти років з моменту укладення договору
купівлі-продажу.
2. Покупець об’єкта незавершеного будівництва – адміністративнопобутовий корпус – зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат
регіональному відділенню на проведення оцінки об’єкта приватизації
в сумі 4160,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20%.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10д.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації
Регіонального відділення Фонду по Сумській області Білоброва Н. М.,
тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
22.01.2019 № 38.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000081-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 51,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 25,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 25,5 грн.

№ 5 (1233)

5

відомості
приватизації

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартирний житловий будинок загальною площею 81,4 м2. Об’єкт збудований
із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні,
частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону;
перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі до будівництва не підведені.
Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового
будинку за даними технічного паспорта – 47,0%. Робота з консервації
об’єкта не проводилась.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5510,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 551,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан протягом п’яти років з моменту укладення договору
купівлі-продажу.
2. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням. При укладенні договору
купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546

№ 5 (1233)

Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації
Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (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 Фонду державного майна України від 22.01.2019 №37.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000097-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 55,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартирний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований
із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні,
частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону;
перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі до будівництва не підведені.
Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового
будинку за даними технічного паспорта – 47,0%. Робота з консервації
об’єкта не проводилась.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 551,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.

Умови продажу:
умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан протягом п’яти років з моменту укладання договору
купівлі-продажу.
2. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на
проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням. При укладенні договору
купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації
Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (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 Фонду державного майна України від 22.01.2019 №35.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000090-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 55,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Сумській області про проведення продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою:
Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 59 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Роменський район,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
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відомості
приватизації

Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартирний житловий будинок загальною площею 83,5 м2. Об’єкт збудований
із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні,
частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону;
перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі до будівництва не підведені.
Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового
будинку за даними технічного паспорта – 47,0%. Робота з консервації
об’єкта не проводилась.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням
Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 21 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий
будинок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного
будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 551,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан протягом п’яти років з моменту укладання договору
купівлі-продажу.
2. Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у
місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу.
3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням. При укладенні договору
купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перераху
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Sumy oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
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Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район,
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації
Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (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 Фонду державного майна України від 22.01.2019 № 36.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект
ронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
110,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 55,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Херсонська область,
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – залізобетонна
огорожа протяжністю 108 пог. м, яка розташована
за адресою: Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: залізобетонна
огорожа протяжністю 108 пог. м.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Олешківський район,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3 а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: с. Великі Копані, Олешківський район, Херсонська область. Контактні дані:
тел./факс: (05542) 48345, 48280.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: залізобетонна огорожа протяжністю 108 пог. м.
Рік побудови – 1992. До споруди відносяться 19 залізобетонних стовпів та 18 панельних плит, 2 з яких пошкоджені наскрізними тріщинами. Частка об’єкта приватизації складає 1,62 % від загальної вартості
об’єктів, які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552)22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 1787,00 грн (одна тисяча сімсот вісімдесят сім гривень
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску 178,70 грн (сто сімдесят вісім гривень 70 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 893,50 грн (вісімсот дев’яносто три
гривні 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 89,35 грн (вісімдесят дев’ять гривень 35 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 893,50 грн (вісімсот дев’яносто три гривні
50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 89,35 грн (вісімдесят дев’ять гривень 35 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.

3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в
період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому
Фондом державного майна України порядку. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на такий об’єкт зобов’язаний
подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують
перехід до нього права власності.
Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше
5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552)22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 26 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – «Залізобетонна огорожа протяжністю 108 пог. м».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000007-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 17,87 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 8,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля
ларька загальною площею 18,4 м2, яка розташована
за адресою: Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 5
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля ларька
загальною площею 18,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 5.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Будівля ларька одноповерхова. Рік побудови – 1961. Фундамент
будівлі вкритий тріщинами на цоколі. Наявне незначне відхилення
будівлі від вертикалі. Стіни мають глибокі тріщини та просідання,
сліди протікання, часткове руйнування. Дах відсутній. Дверні полотна і коробки відсутні. Підлоги мають численні вибоїни та повністю
стертий поверхневий шар. Будівля відімкнена від системи електропостачання.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою:
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Ле-
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ніна, 5. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 498,00 грн (чотириста дев’яносто вісім гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 49,80 грн (сорок дев’ять гривень
80 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 249,00 грн (двісті сорок дев’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 24,90 грн (двадцять чотири гривні 90 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 249,00 грн (двісті сорок дев’ять гривень 00
коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 27 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Будівля ларька загальною площею 18,4 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000017-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 4,98 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 2,49 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
навіс цеху по в’язці віників площею 180 м2,
який розташований за адресою: Херсонська область,
Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: навіс цеху по в’язці
віників площею 180 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Олешківський район,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: дата побудови об’єкта – 1982 рік. Відсутні 2/5
конструкції. Відсутнє перекриття даху. Споруда не під’єднана до системи електропостачання.
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Частка об’єкта приватизації – 1,38 % від загальної вартості
об’єктів, які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами:
1 521,00 грн (одна тисяча п’ятсот двадцять одна гривня 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 152,10 грн (сто п’ятдесят дві гривні 10 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 760,50 грн (сімсот шістдесят гривень
50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 76,05 грн (сімдесят шість гривень
05 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання ці
нових пропозицій: 760,50 грн (сімсот шістдесят гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 76,05 грн (сімдесят шість гривень
05 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 28 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Навіс цеху по в’язці віників площею 180 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 15,21 грн (п’ятнадцять
гривень 21 копійка).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по
дання цінових пропозицій: 7,61 грн (сім гривень 61 копійка).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
трансформатор, який розташований за адресою:
Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а

Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: трансформатор.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: дата побудови трансформатора – 1977
рік. Споруда є в наявності, на теперішній час діюча. Частка об’єкта
приватизації – 0,51 % від загальної вартості об’єктів, які підлягають
продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський
р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна,3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсон
ська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 557,00 грн (п’ятсот п’ятдесят сім гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 55,70 грн (п’ятдесят п’ять гривень 70 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 278,50 грн (двісті сімдесят вісім гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 27,85 грн (двадцять сім гривень
85 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого по
дання цінових пропозицій: 278,50 грн (двісті сімдесят вісім гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 27,85 грн (двадцять сім гривень
85 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
3. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
4. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
9. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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відомості
приватизації

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 30 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Трансформатор».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000008-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 5,57 грн (п’ять гривень
57 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по
дання цінових пропозицій: 2,79 грн (дві гривні 79 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
склад мінеральних добрив площею 50 м2, який розташований
за адресою: Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: склад мінеральних
добрив площею 50 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська обл., Олешківський район,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: склад мінеральних добрив площею
50 м2 побудований у 1966 році. Дах відсутній. Стіни і перегородки
притерпіли вивітрювання цементного розчину зі швів, послаблення та випадіння цеглин. Незначне відхилення будівлі від вертикалі.
Підлоги мають численні вибоїни та повністю стертий поверхневий шар. Відсутні фрагменти стін. Будівля відімкнена від системи
електропостачання. Частка об’єкта приватизації – 1,87 % від загальної вартості об’єктів, які підлягають продажу та розташовані
за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
з умовами: 2 060,00 грн (дві тисячі шістдесят гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 206,00 грн (двісті шість гривень
00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 1 030,00 грн (одна тисяча тридцять
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 103,00 грн (сто три гривні
00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1 030,00 грн (одна тисяча тридцять гривень
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 103,00 грн (сто три гривні
00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
3. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
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4. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності.
9. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація.
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 29 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Склад
мінеральних добрив площею 50,0 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000005-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 20,60 грн (двадцять гривень 60 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по
дання цінових пропозицій: 10,30 грн (десять гривень 30 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля
клубу загальною площею 211 м2, який розташований
за адресою: Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна,1
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля клубу
загальною площею 211 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна,1.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: будівля повністю пошкоджена тріщинами. Фундамент вкритий тріщинами на цоколі. Наявне вивітрювання
цементного розчину, відсутність цеглин. Перекриття та стіни мають
часткове пошкодження. Відсутні дверні полотні коробки, вікна. 1/3
будівлі пройдена пожежею. Будівля відімкнена від системи електропостачання.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Лені-

на, 1. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 94 906,00 грн (дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот шість
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 490,60 грн (дев’ять тисяч чотириста дев’яносто гривень 60 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 47 453,00 грн (сорок сім тисяч чотириста п’ятдесят три гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 745,30 грн (чотири тисячі сімсот
сорок п’ять гривень 30 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подан
ня цінових пропозицій: 47 453,00 грн (сорок сім тисяч чотириста
п’ятдесят три гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 745,30 грн (чотири тисячі сімсот
сорок п’ять гривень 30 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 31 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Будівля клубу загальною площею 211 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000015-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 949,06 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 474,53 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля
складу матеріалів площею 82,5 м2, яка розташована
за адресою: Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля складу
матеріалів площею 82,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
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відомості
приватизації

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: будівля складу матеріалів побудована в 1957
році. Стіни та перегородки зазнали вивітрювання цементного розчину. Дах має численні протікання, відшарування покриття, відсутність покриття. Будівля відімкнена від системи електропостачання.
Частка об’єкта приватизації – 2,97% від загальної вартості об’єктів,
які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл.,
Олешківський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10.05.2018 № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умо
вами: 3 272,00 грн (три тисячі двісті сімдесят дві гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 327,20 грн (триста двадцять сім
гривень 20 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 1 636,00 грн (одна тисяча шістсот тридцять шість гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 163,60 грн (сто шістдесят три
гривні 60 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1 636,00 грн (одна тисяча шістсот тридцять
шість гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 163,60 грн (сто шістдесят три
гривні 60 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
4. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
9. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 32 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Будівля
складу матеріалів площею 82,5 м2».

№ 5 (1233)

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000001-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 32,72 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 16,36 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля
складу ядохімікатів площею 93,1 м2, яка розташована
за адресою: Херсонська область, Олешківський р-н,
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля складу
ядохімікатів площею 93,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: с. Великі Копані, Олешківський район, Херсонська область. Контактні дані:
тел./факс: (05542) 48345, 48280.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: будівля складу ядохімікатів площею 93,1 м2.
Рік побудови – 1961. Стіни та перегородки зазнали вивітрювання
цементного розчину. Відсутні підлога, дах, частина покриття. Будівля
відімкнена від системи електропостачання, перебуває в аварійному
стані та непридатна для використання. Частка об’єкта приватизації –
1,24 % від загальної вартості об’єктів, які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі
Копані, вул. Леніна, 3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552)22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
з умовами: 1360,00 грн (одна тисяча триста шістдесят гривень
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску 136,00 грн (сто тридцять шість
гривень 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 680,00 грн (шістсот вісімдесят гривень
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 68,00 грн (шістдесят вісім гривень 00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подан
ня цінових пропозицій: 680,00 грн (шістсот вісімдесят гривень
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 68,00 грн (шістдесят вісім гривень 00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
3. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
4. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності.
9. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552)22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 33 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – «Будівля
складу ядохімікатів площею 93,1 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000005-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 13,60 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 6,80 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – водозабірний
вузол площею 34,8 м2, який розташований за адресою:
Херсонська область, Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: водозабірний вузол
площею 34,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: рік побудови об’єкта – 1979. Плити мають глибокі наскрізні тріщини. Свердловина законсервована шляхом
заварювання отвору металевою пластиною. Водозабірний вузол
непридатний для використання та відімкнений від системи електропостачання.
Частка об’єкта приватизації – 23,2 % від загальної вартості
об’єктів, які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 25 533,00 грн (двадцять п’ять тисяч п’ятсот тридцять три
гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 553,30 грн (дві тисячі п’ятсот
п’ятдесят три гривні 30 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 12 766,50 грн (дванадцять тисяч сімсот
шістдесят шість гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1 276,65 грн (одна тисяча двісті
сімдесят шість гривень 65 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 12 766,50 грн (дванадцять тисяч сімсот шістдесят шість гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 1 276,65 грн (одна тисяча двісті
сімдесят шість гривень 65 коп.).
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відомості
приватизації

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
т. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 34 «Про
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної
власності – «Водозабірний вузол площею 34,8 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000006-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 255,33 грн (двісті
п’ятдесят п’ять гривень 33 копійки).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подаль
шого подання цінових пропозицій: 127,67 грн (сто двадцять сім
гривень 67 коп.).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – господарча
будівля площею 7,7 м2, який розташований за адресою:
Херсонська область, Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: господарча будівля
площею 7,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: господарча будівля побудована у 1966 році.
Будівля пошкоджена тріщинами. Наявне вивітрювання цементного
розчину, відсутність цеглин. Перекриття та стіни мають часткове пошкодження. Будівля не підключена до системи електропостачання.
Частка об’єкта приватизації – 0,56 % від загальної вартості об’єктів,
які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл.,
Олешківський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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
Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації» із змінами та доповненнями.
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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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області,
АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
з умовами: 620,00 грн (шістсот двадцять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 62,00 грн (шістдесят дві гривні
00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 310,00 грн (триста десять гривень
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 31,00 грн (тридцять одна гривня
00 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 310,00 грн (триста десять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 31,00 грн (тридцять одна гривня
00 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі від22.01.2019 № 35 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Господарча будівля площею 7,7 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000009-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 6,20 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 3,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – господарча
будівля площею 55,4 м2, який розташований за адресою:
Херсонська область, Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: господарча будівля
площею 55,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.

Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: об’єкт 1970 року побудови, частково зруйнований. Відсутні більшість цеглин та перекриття. Не придатний до використання. Відімкнений від системи електропостачання.
Частка об’єкта приватизації – 3,12 % від загальної вартості
об’єктів, які підлягають продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3 а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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
Міністрів України від 10 травня № 432 «Про затвердження Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 3 436,00 грн (три тисячі чотириста тридцять шість гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 343,60 грн (триста сорок три гривні 60 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 1 718,00 грн (одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 171,80 грн (сто сімдесят одна
гривня 80 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 1 718,00 грн (одна тисяча сімсот вісімнадцять
гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 171,80 грн (сто сімдесят одна
гривня 80 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
3. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
4. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
5. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
8. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна,
т. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
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Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 36 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Господарча будівля площею 55,4 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000010-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 34,36 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 17,18 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – цех по в’язці
віників площею 758,5 м2, який розташований за адресою:
Херсонська область, Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а
Інформація про об’єкт приватизації:
hh Найменування об’єкта приватизації: цех по в’язці віників
площею 758,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Олешківський
район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ
00993277.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 75131,
Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, Лісгосп.
Контактні дані: тел./факс: (05542) 4-83-45; 4-82-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: цех по в’язці віників площею 758,5 м2
побудований у 1982 році. Стіни та перегородки зазнали вивітрювання цементного розчину зі швів, відсутні фрагменти стін. Вікна та
двері відсутні. Незначне відхилення будівлі від вертикалі. Підлога
має численні вибоїни та повністю стертий поверхневий шар. Дах –
наявні численні протікання, можливе падіння двох плит перекриття.
Будівля перебуває в аварійному стані, непридатна до використання,
відімкнена від системи електропостачання. Частка Об’єкта приватизації складає 5,53 % від загальної вартості об’єктів, які підлягають
продажу та розташовані за адресою: Херсонська обл., Олешківський
р-н, с. Великі Копані, вул. Леніна,3а.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон:
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор
мі буде проведено 26.02.2019. Час проведення аукціону визначається електронною 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 Міністрів України від 10 травня № 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, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 6 082,00 грн (шість тисяч вісімдесят дві гривні 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 608,20 грн (шістсот вісім гривень
20 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 3 041,00 грн (три тисячі сорок одна
гривня 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 304,10 грн (триста чотири гривні
10 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 3 041,00 грн (три тисячі сорок одна гривня
00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 304,10 грн (триста чотири гривні
10 коп.).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість на ціну, що склалася за результатом аукціону,
не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
3. Покупець має право використовувати об’єкт приватизації на
власний розсуд в межах чинного законодавства.
4. Зобов’язання, визначені в договорі купівлі-продажу, зберігають
свою дію для осіб, якими буде придбаний об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна, яке обтяжене зобов’язаннями, можливе
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
6. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять не виконані зобов’язання, які були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
7. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення
такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства
в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою
органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
8. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий
власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
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9. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівліпродажу об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації
не більше 5 років.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, АР Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:Казначеєва Світлана Михайлівна,
тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа від Державного підприємства «Великокопанівське лісомисливське господарство», яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Савлук Юрій В’ячеславович
(05542) 4-83-45, 4-82-80.
Додаткова інформація:
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР
Крим та м. Севастополі від 22.01.2019 № 37 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Цех по
в’язці віників площею 758,5 м2».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-09-24-000002-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 60,82 грн (шістдесят
гривень 82 копійки).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшо
го подання цінових пропозицій: 30,41 грн (тридцять гривень 41
копійка).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro. sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Павлівка, вул. Нова, 20
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво одноквартирного житлового будинку
з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський
район, с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий одноквартирний будинок з прибудовою загальною площею 86,8 м2 з
цегляним фундаментом, кладка стін з керамічної та силікатної цегли виконана, перекриття із залізобетонних стін. Будівельна готовність згідно з техпаспортом – 49%. Поряд з будинком розташовані:
господарський блок площею 76,2 м2 з керамічної цегли, змонтовані стіни висотою 2,5 м, дах перекритий шифером, будівельна
готовність згідно з техпаспортом – 39%; льох площею 16,7 м – заглиблена споруда зі стінами з керамічної цегли і бетонних блоків,
дах частково перекритий шифером, будівельна готовність згідно з
техпаспортом – 63%.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду:
http:// http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/69.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 лютого 2019 р. о 12.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 184 109,24 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сто дев’ять
гривень 24 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 18 410,92 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 92 054,62 грн (дев’яносто дві тисячі
п’ятдесят чотири гривні 62 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни: 92 054,62 грн
(дев’яносто дві тисячі п’ятдесят чотири гривні 62 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти, пов’язані із
виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010 (три тисячі десять)
грн 00 коп. на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз
рахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області.
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 у робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області.
Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх,
кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 21.01.2019 № 47 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000082-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аук
ціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та по
дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 1 841,09 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 920,55 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 920,55 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із
підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro. sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва 12-квартирного
житлового будинку, розташованого за адресою: Чернігівська
область, м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а
Інформація про об’єкт приватизації.
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво 12-квартирного житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: об’єкт розташований у околичній частині
міста Новгород-Сіверський серед житлової забудови. По проекту –
триповерховий житловий будинок з підвалом. Роки початку та припинення будівництва – 1995-1996. Незавершене будівництво будинку виконано з керамічної цегли, фундамент – із залізобетону. Стіни
підвалу, який складається з двох торцевих блок-секцій, виконані зі
збірних бетонних блоків і керамічної цегли. Укладені дві плити перекриття, одна сходова площадка, будівельна готовність об’єкта згідно
з технічним паспортом – 12%.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФОНДУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/70.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 лютого 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 Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.

30 січня 2019 року

12

відомості
приватизації

Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта:
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 252 047,41 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сорок сім гривень 41 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 25 204,74 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 126 023,71 грн (сто двадцять шість тисяч двадцять три гривні 71 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 12 602,37 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни: 126 023,71 грн
(сто двадцять шість тисяч двадцять три гривні 71 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 12 602,37 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта в сумі
4 296,00 (чотири тисячі двісті дев’яносто шість гривень 00 коп.) на
р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз
рахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області.

Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of
payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів
електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://prozorro. sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області.
Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх,
кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з
13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 376-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 21.01.2019 № 48 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000090-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аук
ціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та по
дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону з умовами: 2 520,47 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 260,24 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 1 260,24 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро. Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://
prozorro. sale/pokupcyam.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Державна служба 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
статистики України 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
одноповерхового адмінбудинку управління статистики (літ. А)

–

23000, Вінницька обл., Барський
р-н, м. Бар, вул.Соборна, 32

65,5

309 414,00

2 роки

2 Міністерство осві- 02125094, Вінницький державний педагогічний університет
ти і науки України ім. М. Коцюбинського, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
тел. (0432) 26-52-20

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення коридору на 1-му поверсі навчального корпусу № 1

–

м. Вінниця, вул. Острозького, 32

4,0

42 688,00

2 роки 364 дні

Приготування та продаж
кави та напоїв

3 Національна поліція України

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А)

290,6

942 416,00

2 роки
11 місяців

Розміщення дошкільного
навчального закладу

40108672, Головне управління Національної поліції
у Вінницькій області, 21050, м. Вінниця, вул. Театральна,10

08670438.1.ТУМИЧБ122 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Свободи (колишня Леніна), 120

мета використання
Розміщення аптеки

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Ковельська
районна державна
адміністрація
2 Міністерство освіти
і науки України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
45000, м. Ковель,
24,9
148 829,00
2 роки 364 дні
Розміщення органу місцевого
вул. Драгоманова, 22
самоврядування

найменування

04051402, Ковельська районна державна адміністрація,
45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73,
тел. (03352) 5-22-16
34804384, Волинський коледж Національного університету харчових технологій, 43016, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кафедральна, 6, тел. (0332) 72-12-17

Частина адмінбудівлі (приміщення № 23)
Частина келій монастиря єзуїтів (охоронний номер 77/3) і оборонної стіни
та башти XV століття (охоронний номер 1010) – приміщення навчального
корпусу Волинського технікуму Національного університету харчових технологій (літ. А-3) (№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

–

43016, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кафед
ральна, 6

258,1

309 080,00

2 роки 364 дні

Розміщення органів місцевого самоврядування – виконавчого комітету Луцької
міської ради

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду по
Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство внутріш- 40112155, Регіональний сервісний центр МВС в Днініх справ України
пропетровській області м. Дніпро, просп. Праці, 16,
тел. (056) 720-97-50

Нежитлове вбудоване 40112155.1.АААИГБ252 Дніпропетровська обл., м. Новомосприміщення
ковськ, вул. Спаська, 7

9,0

73 132,00

2 роки
11 місяців

2 Міністерство оборони 38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
України
вул. Переможців, 6а, м. Харків, 61034,
тел. (050) 960-78-92

Нежитлові вбудовані 33689922.37.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський
приміщення
р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13

46,2

105 826,00

2 роки 364 дні

Розміщення продовольчих та непродовольчих товарів,
алкогольних та тютюнових виробів

3 Державне космічне
агентство України

Нежитлові вбудовані
приміщення

280,0;
312,7

1 858 600,00

2 роки
11 місяців

Інше використання нерухомого майна (виробництво по
переробці вторинної сировини в гранулу); розміщення
складу (без права торгівлі у даному приміщенні)

14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, 49008,
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04

РМЙЙМК1222

м. Дніпро, просп. О. Поля, 46

Розміщення фінансової установи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Кабінет Міністрів
України

41149437, ВП «Лиманське територіальне управління»
Частина нежитлового вбудованого приФілії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації міщення 1-го поверху будівлі залізничбудівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 84404, Донецька ного вокзалу станції Покровськ
обл., м. Лиман, пров. Робочий, 6, тел. (062) 61-6-36-80

2 Кабінет Міністрів
України

41149437, ВП «Маріупольське територіальне управління» Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 87501,
Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова, 10,
тел. (0629) 33-21-88

реєстровий номер майна

місцезнаходження

01074957.68. АААВАГ261

Донецька обл., м. Покровськ, площа Привокзальна, без №

Частина приміщення – 8,4 м2 5-го по40075815.507. АААВВГ597 Донецька обл., м. Авдіверху, частини зовнішньої поверхні
ївка, вул. Соборна, 66
2
2
стіни – 9,0 м та частини даху – 28,0 м
будівлі бетонно-змішувального вузла

3 Міністерство енерге- 00132724, СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство ро- Нежитлове вбудоване приміщення цотики та вугільної про- бочого постачання «Енерготорг», 84180, Донецька обл., кольного поверху житлового будинку
мисловості України Слов’янський р-н, м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців, 9, тел. (050) 348-27-85

23343582.108. БЕЖЕБС036 Донецька обл.,
Слов’янський р-н,
м. Миколаївка, вул. Січових Стрільців, 6

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

мета використання

2,0

12 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата

45,4

490 500,00

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

14,1

44300,00

2 роки
360 днів

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державне агент- 05430768, Бердичівське міжрайонне управління
ство водних ре- водного господарства, 13313, Житомирська обл.,
сурсів України Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 151,
тел.: (04143) 2-03-48, 5-41-80
2 Державне агент- 05430768, Бердичівське міжрайонне управління
ство водних ре- водного господарства, 13313, Житомирська обл.,
сурсів України Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 151,
тел.: (04143) 2-03-48, 5-41-80

30 січня 2019 року

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення будівлі прохідної (літ. И-1)

05430768.2.ЛМЮКДЯ008

Нежитлове приміщення будівлі прохідної (літ. И-1)

05430768.2.ЛМЮКДЯ008

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
Житомирська обл., Бердичів22,3
26 761,00
До 3-х років
Розміщення торговельного об’єкта з проський р-н, с. Мирне, вул. Кодажу непродовольчих товарів, алкогольних
зацька, 151
та тютюнових виробів
місцезнаходження

Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 151

5,7

6 924,00

До 3-х років

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

№ 5 (1233)

13

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

3 Державна служ- 14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», 01103, Будівлі адміністративно-побутового
ба геології та
м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9, тел. (044) 285-06-33, факс
комплексу, будівля контрольнонадр України
(044) 285-27-64
пропускного пункту, полірувальний
цех, цех по обробці каменю, цеху по
розпилу каменю, будівля прохідної

14308279.1206.ЕАЛНСП348;
14308279.1206.ЕАЛНСП354;
14308279.1206.ЕАЛНСП357;
14308279.1206.ЕАЛНСП364;
14308279.1206.ЕАЛНСП365;
14308279.1206.ЕАЛНСП272

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
Житомирська обл., м. Корости859,5;
1 280 560,00;
40 років
Здійснення проектних та проектношів, вул. Київська (Більшовиць49,9;
55 759,00;
вишукувальних робіт
ка), 149
1122,0;
1 161 105,00;
127,6;
107 647,00;
96,9;
108 997,00;
7,1
8 780,00
місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Державна служба ста- 02360731, Головне управління статистики у Київській області, 04050, Нежитлове приКиївська обл., м. Миронівка, вул. Со10,1
64 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єктів господарювання,
тистики України
м. Київ, вул. Тергенєвська, 71, тел. (044) 486-56-06
міщення
борності, 58
для проведення робіт із землеустрою
2 Державне агентство
01033958, Ірпінське міжрайонне управління водного господарства, Блок складів
01033958.6.АААБГВ867 Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
105,6
526 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробничої майстерні
водних ресурсів України 08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гореничі, 21-й
с. Стоянка, 21 км Житомирського шосе
км Житомирського шосе, тел.: (04598) 9-47-33, 9-47-18
3 Міністерство оборони 22996218, ДП «Київський військовий деревообробний завод», 08298, Асфальтований
–
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. По50,0
124 700,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з проУкраїни
Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17,
майданчик (інв.
номарьова, 17
11 місяців
дажу продовольчих товарів, крім товарів
тел. (044) 502-26-11
№ 45)
підакцизної групи

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
—

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області,
тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 37939527, Льотна академія Національного авіаційного університету, 25005,
і науки України
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1, тел. (0522) 34-40-32

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
Нежитлові при–
м. Кропивницький,
25,9
138 506,00
міщення
вул. Короленка, 22

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Розміщення школи водійської майстерності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ Фонду по Кіровоградській області.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
141,0
3 730 000,00
2 роки
Розміщення: 61,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольстаном на 30.11.2018
11 місяців
чих та непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів; 20, 0 м2 –
розміщення кафетерію, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; 60,0 м2 –
розміщення складу

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

реєстровий
найменування
місцезнаходження
номер майна
1 Міністерство 33073442, Державне підприємство «Між- Нежитлові приміщення на третьому повер- Інформація м. Львів,
інфраструкту- народний аеропорт «Львів» імені Данила
сі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровідсутня
вул. Любінська,168
ри України
Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, вокзал ДП «МА «Львів» ім. Д. Галицького»
тел. (032) 229-80-34

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство
33992414, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 МОЗ України»,
Частина нежитлового приміщення
–
Рівненська обл., м. Ва30,02
153 280,00
2 роки
охорони здоров’я 34500, Рівненська обл., м. Вараш
Полового будинку на 30 ліжок з
раш, вул.ЕнергетиУкраїни
центральним кисневим пунктом
ків, 23
2 Міністерство осві- 40266301, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж НУБІП
Нежитлове приміщення першого
–
Рівненська обл., м. Рів54,9
447 100,00
2 роки
ти і науки України України», 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Коперніка, 44, тел.(0362) 26-59-23 поверху гуртожитку №1
не, вул. Дубенська, 35

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на
основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики (кабінет УЗД)
Розміщення: 50,9 м2 – перукарні; 4,0 м2 – послуг
з манікюру

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

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Національна поліція України

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

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

найменування

реєстровий номер майна

40108599, Головне управління Національної поліції в Харківській Нежитлове приміщення – кімн. № 14 (згідно з техобласті, 61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, тел. (057) нічним паспортом) на 1-му поверсі 2-поверхової ад705-93-65
міністративної будівлі, інв. № 101310367, літ. «А-2»

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

місцезнаходження

40108599.2.АААДИБ127 Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка,
вул. Паркова (Свердлова), 5

2 Міністерство куль- 38385217, Державне підприємство «Харківський національний Частина нежитлового приміщення в технічному
38385217.1.ЮЖВЦСД1677 м. Харків, вул. Сумська, 25
тури України
академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка», 61057, приміщенні будівлі –1,0 м2 та частина нежитлового
2
м. Харків, вул. Сумська, 25, тел.: (057) 700-40-46, 700-40-42
приміщення на покрівлі будівлі – 3,0 м

7,1

7 750,00

2 роки 11 місяців

4,0

19 900,00

3 місяці

мета використання
Розміщення топкової для
забезпечення тепловою
енергією будівлі
Встановлення комутаційного обладнання та пристроїв
відеофіксації

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державна судова ад- 26283946, Територіальне управління Державної судової адміністрації України
міністрація України в Херсонській області, вул. Перекопська, 5, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 32-83-93

Частина холу на 1-му поверсі в будівлі Новокаховського суду Херсонської області

реєстровий
номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Херсонська обл., м. Нова Ка3,0
20 250,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного
ховка, просп. Дніпровський, 1а
термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02125616 Кам’янець-Подільський національний університет ім. Іва- Частина нежитлового приміщення
–
просп. Грушевського, 2а,
2,0
7 250,0
2 роки 11 місяців Розміщення пральні самообслуговування
на Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька «Умивальник» на 2-му поверсі гуртом. Кам’янець-Подільський,
обл., 32300
житку № 6
Хмельницька обл., 32300
21319289, Державний навчальний заклад «Подільський центр
Підвальні приміщення у будівлі
–
вул. Драгоманова, 9,
46,8
134 550,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, щоне здійснює продаж топрофесійно-технічної освіти», просп. Грушевського, 2а, м. Кам’янець- навчально-адміністративного корпусу
м. Кам’янець-Подільський,
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Подільський, Хмельницька обл., 32300, тел. (03849) 3-45-60
Хмельницька обл., 32300
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

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

Оголошення орендодавця – РВ ФОНДУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

місцезнаходження

1 Міністерство освіти 02548587, Державний навчальний заклад «Уманський
Частина нежитлової будівлі літ. «Б-1» майстерні
і науки України
професійний ліцей», провул. Енергетичний, 5, м. Умань, виробничого навчання; частина нежитлової будівлі
Черкаська обл., тел. (04744) 4-57-16
літ. «А-1» майстерні виробничого навчання

–

вул. Грушевського,14,
м. Умань, Черкаська обл.

2 Міністерство освіти 02548593, Черкаський державний бізнес-коледж,
Частина приміщення на 1-му поверсі адміністраі науки України
вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси, тел. (0472) 64-10-00 тивної будівлі

–

вул. В. Чорновола, 243,
м.Черкаси

3 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротех- Нежитлове приміщення на 1-му поверсі навчальі науки України
нічного коледжу Уманського національного університету ного корпусу № 2
садівництва, вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська
обл., тел. (04744) 3-58-00

–

вул. Незалежності, 21,
м. Умань, Черкаська обл.

найменування

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

мета використання

96,3;
19,7

155 043,00;
31 717,00

2 роки 364 дні

Інше використання майна – розміщення виробництва
столярних виробів – 96,3 м2; розміщення офіса –
15,8 м2, площа спільного використання – 3,9 м2

2,0

11 190,00

2 роки 364 дні

Розміщення банкомата

140,4

483 900,00

2 роки 364 дні

Розміщення фізкультурно-спортивного закладу,
діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять з різних видів спорту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

№ 5 (1233)

30 січня 2019 року

14

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне агентство рибного господарства України
2 Державне агентство водних ресурсів України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Державна служба
статистики України
5 Міністерство
внутрішніх справ
України
6 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
25592421, Державне підприємство «Укрри- Нерухоме майно – канальна на- Басейнова споруда: 25592421.31.ААЕЖАД086;
м.Київ, вул. Промис28 827,0
13 798 525,43
25 років
Для рибогосподарських потреб
ба», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04050, сосна станція з гідротехнічними водовипуск: 25592421.31.ААЕЖАД106;
лова, 4
станом на 30.11.2018
тел. (044) 486-07-91
спорудами
водоскидна споруда: 25592421.31.ААЕЖАД109;
канальна насосна станція: 25592421.31.ААЕЖАД117;
лоток водоскидний: 25592421.31.ААЕЖАД122
32765831, ДП «Укрводсервіс», 03035,
Нерухоме майно – нежитлові
32765831.1. АААБЖГ443
03035, м. Київ,
160,0
3341450,00
2 роки
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
м. Київ, вул. Солом’янська, 1, тел. 226-29- приміщення (на цокольному повул. Солом’янська, 1
станом на 30.11.2018
11 місяців
товарів підакцизної групи
39, факс 390-71-86
версі будівлі, літ. «А»)
37308938, ДНЗ «Київське регіональне вище Нерухоме майно – частина не–
м. Київ, вул. Маричан2,0
37 140,00
2 роки
Розміщення торговельного автомата, що
професійне училище будівництва», 03040, житлового приміщення на 1-му
ська, 4
станом на 30.11.2018
11 місяців
відпускає продовольчі товари (кавовий
м. Київ, вул. Маричанська, 4, тел./факс
поверсі будівлі гуртожитку
апарат)
(044) 257-30-76
02363095, Головне управління статистики у Нерухоме майно – нежитлові
02363095.1. АААДЕЖ512
04053, м. Київ, вул. Тур109,4
2 722 830,00
2 роки
Розміщення громадської спілки на площі,
м. Києві, 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, приміщення (2-й поверх адмінігенєвська, 71
станом на 30.11.2018
11 місяців
що не використовується для провадження
71, тел./факс 486-71-38
стративна будівля літ. «А»)
підприємницької діяльності
24521985, ДП «Групова котельня МінісНерухоме майно – нежитлові
24521985.1. ЮЖТКФР152
04116, м. Київ,
41,6
671 000,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання,
терства внутрішніх справ України», 04116, приміщення (2-й поверх будівлі
вул. Довнарстаном на 30.09.2018
11 місяців
що здійснює побутове обслуговування
м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 10а,
літ .«А», котельня)
Запольського, 10а
населення (заправка картриджів, ремонт
тел./факс 483-89-48
комп’ютерної та побутової техніки)
02125295, Національний педагогічний уні- Нерухоме майно – частина не–
02192, м. Київ,
35,0
535 017,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен опеверситет імені М. П. Драгоманова, 01601, житлового приміщення (частина
вул. Космічна, 8в
станом на 30.09.2018
11 місяців
ратора телекомунікацій, який надає послум. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 234-11-08
даху гуртожитку)
ги з рухомого (мобільного) зв’язку, а саме:
2,0 м2 – обладнання; 33,0 м2 – антеннофідерні пристрої – 4 антеномісця
Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

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

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

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
170,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий
аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» ім. Данила Галицького.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: 120,0 м2 – розміщення магазину безмитної торгівлі; 50,0 м2 –
розміщення складу; початковий розмір орендної плати стано
вить 75 093,56 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – грудень
2018 року, виходячи із вартості майна – 5 150 405,00 грн без ПДВ,
визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.10.2018
(орендна ставка: 18 %, 15 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить
450 561,36 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне
відділення Фонду по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача
20823070; рахунок 37316080000840. Банк одержувача: Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення
платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна площею 170,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – грудень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту
підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та
балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством;
об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не
підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване
майно до третіх осіб; строк оренди – 2 роки 11 місяців; страхування
орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку
на землю та надання комунальних послуг орендарю; дотримання
нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; оплата платником
коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами
договору на проведення оцінки майна № 01/19 від 09.01.2019. 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); у конкурсі не можуть приймати участь особи,
щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у
заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом
керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.30 в кімн.7. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне
підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. Документи (крім
пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності).
При цьому на конверті зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду 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.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській області
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди
державного майна, що відбувся 17.01.2019
За результатами засідання конкурсної комісії з метою формування
списку учасників конкурсу на право оренди державного майна вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17 на другому поверсі 3-поверхового лабораторного
корпусу, інв. № 1, літ. за техпаспортом «Г–3», загальною площею
33,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває
на балансі ДУ «НІОХІМ», таким, що не відбувся.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна, яке перебуває на балансі
Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, адреса: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме вій
ськове майно – нежитлові приміщення (частина 1-го повер
ху їдальні солдатської) загальною площею 31,8 м2 в будівлі
(інв. № 68) військового містечка № 6 за адресою: Житомирська
обл., Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Лісова алея, 68, рік
забудови – 1968.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.201 становить 73 900,00 грн (без урахування ПДВ)
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий
місяць оренди – серпень 2018 року становить 492,67 грн за
умови використання приміщень: під розміщення магазину продовольчих товарів.

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

 Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення пло
щею 1,0 м2, розташованого на першому поверсі шостого під’їзду,
за адресою: вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що
обліковується на балансі Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору
оренди.

30 січня 2019 року

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів (частини приміщення площею 1,0 м2) станом на 31.12.2018,
тис. грн: 9,666.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду держав-

Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною
платою за базовий місяць оренди – серпень 2018 р., що становить
492,67 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою
КМУ від 04.10.1995 № 786 зі змінами та доповненнями. Своєчасна
(щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата
орендної плати з урахування індексу інфляції.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного ремонту орендованого майна без вимоги про відшкодування.
3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому та екологічними нормами та правилами пожежної
безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні,
вибухові, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі
договори з постачальними організаціями або укласти з балансо
утримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечують у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останній місяць оренди. Орендар сплачує завдаток протягом місяця
з моменту підписання договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без
права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.
11. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені
в п. 3.2. наказу Фонду державного майна Украни та МОУ від 26 липня
2000 р. № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником
конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті
договору оренди); техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу за наявності) з написом «Для
участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня
опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо
він є робочий) з дня опублікування цієї інформації в Макарів
ській КЕЧ району за адресою: Житомирська обл., смт Городок,
вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: 12265, Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних
відносин або за тел: (041-32)-4-23-47.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з
урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – фізична особа-підприємець Футало
Олександр Богданович.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного
майна України якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
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Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6 500,0 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова,18/9, фойє) до 17.30 07 лютого
2019 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,18/9, кімн. 303) 13 лю
того 2019 року о 14.00.

Вінницька область

інформації про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя,10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 07.02.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 13.02.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018,
м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
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
(№ 1 – 4 у прим. № 4 за даними БТІ) загальною площею 58,4 м2
в одноповерховій будівлі кафе – пекарні (літ. А), що перебувають на балансі науково-дослідного господарства «Агрономічне» Він
ницького національного аграрного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23227, Вінницька обл., Він
ницький р-н, с. Агрономічне, вул. Мічуріна,14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт
з оцінки – ФОП Данильчук Г. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 01.05.2017: відновна – 4926,00 грн; залишкова – 253,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,1 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на
1-му поверсі – 13,8 м2 (част. № 41) та на 2-му поверсі – 84,6 м2
(№ 57 – 21,1 м2, № 59 – 49,4 м2, № 61 – 14,1 м2) загальною
площею 98,4 м2 2-4 поверхового навчального корпусу (літ. А),
що перебувають на балансі державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти
технологій та дизайну».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. В.
Порика,25.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник робіт
з оцінки – ФОП Шевякова В. С.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення,3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 01.07.2017: відновна –
28526,00 грн; залишкова – 0,00 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):
31.01.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення:
на 1-му поверсі – 588,7 м2 (№ 1 – 12); на 2-му поверсі – 54,6 м2
(№ 13 – № 16) загальною площею 643,3 м2 спортзалу (літ. Г),
що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького,81г.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua). Платник
робіт з оцінки – Комунальна організація «Погребищенська районна
дитячо-юнацька спортивна школа».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 16 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів, станом на 31.10.2018: відновна – 163847 грн; залишкова – 45325,46 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,5 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47) 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’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3);
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4);
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватиза
ції, окреме майно – нежитлові приміщення магазину та складу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський
р-н, селище Корнинське, вул. Слави,1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна.
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне
відділення Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 4000,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації,
окреме майно – приміщення магазину. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська,118.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість
об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 3000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт малої приватизації,
окреме майно – приміщення їдальні. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Звягельська,118.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість
об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по
Житомирській області. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 4000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Житомирській області (каб.
401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 17.01.2019, переможцем конкурсу щодо
визначення вартості нерухомого майна пансіонату з лікуванням
матері та дитини «Зелені пагорби», розташованого за адресою:
вул. Велика Виженка, 262а, 267а, 288а, 289а, 292а, 294а, 329а,
346а, с. Виженка, Вижницький район, Чернівецька обл. (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018
№ 604-р «Про віднесення нерухомого майна пансіонату з лікуванням матері та дитини «Зелені пагорби» у с. Виженка до сфери
управління Фонду державного майна» віднесено до сфери управління Фонду державного майна України), з метою визначення
справедливої вартості для відображення її результатів у бухгалтерському обліку, визнано суб’єкта оціночної діяльності – дочірнє
підприємство «Європейський центр консалтингу та оцінки». Строк
надання послуг з оцінки – 18 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 28,0 тис. грн.
найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня
опублікув ання цієї інформації об 11.00 у Регіональному
відділенн і Фонду по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера,20 (контактний номер телефону:
(0412) 420-418).

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення ав
толабораторії площею 384,3 м2 (літ. Ж).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Короленка,10.
Балансоутримувач: Професійне-технічне училище № 33 смт Великий Березний.
Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Замовник робіт з
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Великоберезнянська дитячо-юнацька спортивна
школа Великоберезнянської районної ради Закарпатської області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель
адміністративна нерухомість.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного
майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті;
підтвердних документів – заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4),
інформація про претендента (додаток 5);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3);
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька,60, телефон для довідок (0312) 613883.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства Регіонального відділення
Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька,60 (каб. 313) до 08 лютого 2019 року 15.45
(включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 у Регіональному відділенні
Фонду по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Соб
ранецька,60, каб. 303) 14 лютого 2019 року.

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Контактні телефони:
відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки
(061) 226-07- 50 (66).
Електронна адреса Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре
ме майно у складі: будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею
164,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва,25.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ. 00849103.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.

30 січня 2019 року
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, аналогічного функціонального призначення. Замовник
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нерухо
ме майно у складі: будівля виробнича літ. А площею 827,5 м2;
будівля мийки літ. Б площею 39,0 м2; будівля майстерні літ. З
площею 74,9 м2; будівля складу літ. П площею 12,0 м2; будів
ля складу літ. Р площею 15,4 м2; будівля складу літ. С площею
18,7 м2; будівля майстерні літ. М площею 12,5 м2; будівля гара
жа літ. О площею 52,8 м2; будівля гаража літ. У площею 45,2 м2;
навіс літ. Ш; ворота № 1, 3, 6, 7, 8, 9; замощення I; майданчик
під обладнання 2; оглядова яма 4; вапнякова яма 5; паркан,11;
будівля складу літ. Н, Т, Ч, Ю, Я.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Космодем’янської Зої, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 8 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекс будівель та споруд, за функціональним призначенням: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість. Замовник робіт
з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нерухо
ме майно у складі: склад літ. А площею 513,2 м2; склад літ. Б
площею 143,6 м2; склад літ. В площею 391,8 м2; замощення І;
навіс літ. Е; вбиральня літ. Л.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе,45.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
6 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі та споруди
за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – неру
хоме майно у складі: склад цементу літ. Л площею 187,7 м2;
навіс літ. Л1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, 77а.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «МК – ПРОФІ», код
за ЄДРПОУ 32340982.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: будівлі та споруди,
за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре
ме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею
246,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Дніпровка вул. Паторжинського, 76.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,
код за ЄДРПОУ00849103.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі,
зокрема, аналогічного функціонального призначення. Замовник
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні
мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом
України »Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в України».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу):
1) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про
претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи 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).
У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не
зараховуються;
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строк виконання робіт у календарних днях.
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У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або
її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,50, каб. № 22,16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00
08.02.2019 (включно).
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Запорізькій області 14.02.2019 о 10.00 у каб. № 35 за адресою:
69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта з метою визначення розміру збитків,
нанесених державі

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007),
будівля котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв.
№ 91008), які не увійшли до статутного капіталу господарського
товариства (ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації
та перебувають на балансі ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Мелітопольське шосе, 77.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 8500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: визначення розміру
збитків за подібністю об’єкта, нестача, знищення або псування якого
призвели до завдання збитків державі.
Контактні телефони: відділ управління корпоративними правами та державним майном (061) 226-07-94 (81), відділ оцінки (061)
226-07- 50 (66).
Електронна адреса Регіонального відділення Фонду по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А
(інв. № і230000-1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К
(інв. № і230000-1016300005), склад ПММ, літ М (інв. № і2300001016300006), які не увійшли до статутного капіталу господарського
товариства ВАТ «Укртелеком» (правонаступник – ПАТ «Укртелеком»)
та перебувають на балансі Запорізької філії АТ «Укртелеком».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький
р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків,
що призвели до завдання майнової шкоди державі, в результаті пошкодження державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 8500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: визначення розміру
збитків за подібністю об’єкта, нестача, знищення або псування якого
призвело до завдання збитків державі.
Контактні телефони: відділ управління корпоративними правами та державним майном (061) 226-07-94 (81), відділ оцінки (061)
226-07- 50 (66).
Електронна адреса Регіонального відділення Фонду по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформація про
претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи 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).
У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними критеріями не
зараховуються;
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконан
ня робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або
її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001,
м. Запоріжжя, вул. Перемоги,50, каб. № 22,16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00
15.02.2019 (включно).
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Запорізькій області 21.02.2019 о 10.00, каб. № 35, за адресою:
69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, який буде залучений до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди

 Приміщення кладової загальною площею 11,14 м2 на
першому поверсі будівлі головного корпусу, що обліковується
на балансі Івано-Франківського вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. П. Дорошенка, 28г.
Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській області.
Платник оцінки – ФОП Стефак Світлана Василівна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті
і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від
16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: 4,7 тис. грн. Строк надання послуг з оцінки
об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України »Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет
документів або подана ним конкурсна документація є неповною,
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублі
кування цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 в приміщенні
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлове приміщення в будівлі головного корпусу
загальною площею 93 м2, що знаходиться за адресою: Київська
область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7 та перебуває
на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ
України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2018. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник:
ТОВ «Фармасвіт Здоров’я». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 2. Нежитлове приміщення загальною площею 28,9 м2, що
знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Товарна, 27 та перебуває на балансі Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору.
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду
по Київській області. Платник: ФОП Романенко Р. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративноторговельного призначення.
 3. Частина фойє на 1-му поверсі навчального корпусу № 2
загальною площею 10,00 м2, що розташована за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30 та
перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду
по Київській області. Платник: ФОП Свербута В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного
призначення.
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 4. Приміщення № 68, 69 загальною площею 35,2 м2 на

2-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській
області. Платник: ТОВ «Авіакомпанія Браво». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 5. Приміщення № 138 загальною площею 17,6 м2 та при
міщення № 41 загальною площею 31,6 м2, розташовані на 1-му
та 2-му поверхах відповідно, будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкоремонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570), що
розташовані за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та
перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «Авіакомпанія Браво». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного
та торгівельного призначення.
 6. Приміщення, в будівлі літ. Г, загальною площею
1000,5 м2, в будівлі літ. Д загальною площею 347,2 м2, в будівлі
літ. Ж загальною площею 2092,2 м2, що розташовані за адресою:
Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 63 та перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат
«Пуща-Водиця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник:
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ
«Український видавничий центр «Галактика-С». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничоскладського призначення.
 7. Приміщення загальною площею 2174,20 м2, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4 та перебуває на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механікоенергетичний технікум». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: КЗ
Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної
культури і спорту». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель адміністративного призначення.
 8. Нежитлові приміщення загальною площею 2235,7 м2, що
знаходяться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9 та
перебувають на балансі Відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський
економічний коледж». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник:
Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 9. Частина споруди «Інженерна споруда системи охоло
дження об’єктів ЧАЄС» загальною площею 19 270 000,00 м2,
що знаходиться за адресою: Київська обл., Іванківський район,
м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «В» та перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки:
28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській
області. Платник: ТОВ «Гарант Енерго». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 72000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 10. Нерухоме майно загальною площею 737,00 м2, а саме:
нежитлове приміщення площею 637,00 м2 та прибудинкова те
риторія площею 100,00 м2, що знаходяться за адресою за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана,1 та перебувають на
балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Манзарук Ю. Д.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3300 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, виробничо-складського призначення.
 11. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі загальною площею 24,4 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, смт Бородянка, вул. Шевченка, 3 та перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Бородянському районі Київської області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
терміну дії договору. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Шеремет
М. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
адміністративного призначення.
 12. Асфальтно-бетонований майданчик, інв.
№ 0000000000001998, загальною площею 140,00 м2, що розташований на території КПП «Дитятки» та знаходиться за адресою:
Київська обл., м. Чорнобиль, Іванківський район, зона відчуження
та зона безумовного (обов’язкового) відселення, КПП «Дитятки»,
перебуває на балансі ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській області. Платник: ТОВ «ЧОРНОБИЛЬ ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

№ 5 (1233)

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки, та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський,50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 14.02.2019 за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50 (Регіональне відділення Фонду по Київській
області) об 11.00, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: будинок-бокс для автокранів пло

щею 180,00 м2, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), с-ще Гірниче, вул. Лінія 5,
буд. 26 та перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції
№ 46 КП «Кіровгеологія».
Найменування балансоутримувача: Пошуково-зйомочна експедиція № 46 КП «Кіровгеологія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), сел. Гірниче, вул. Лінія 5, буд. 26.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн. – дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019.
Площа земельної ділянки, м2: 216,00. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), с-ще Гірниче,
вул. Лінія 5, буд. 26.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки,2). Платник робіт з оцінки: – ФОП Слюта Вадим Дмитрович (тел. 0993764490).
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення виробничоскладського призначення. Очікувана ціна надання послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить
2,00 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гаражів
площею 559,50 м2, що знаходяться за адресою: Кіровоградська
область, м. Світловодськ, вул. Єгорова, 77 А, та перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області.
Найменування балансоутримувача: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова,77а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн. – дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019.
Площа земельної ділянки, м2: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, вул. Єгорова,77а.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,2). Платник робіт з оцінки: – приватне підприємство «Ефект» (тел. 0675200504 та 0523620405 Тартикян Айкарам Рашидович). Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення
виробничо-складського призначення. Очікувана ціна надання послуг
з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної
діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650, застосовується Фондом державного майна України якщо вартість надання послуг з незалежної
оцінки об’єкта оцінки менша встановленої в абзаці другому частини
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них» та 1.2 Оцінка машин і обладнання.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для
оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де
строк виконання робіт не перевищує 5 календарних днів, після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації про
об’єкт оцінки.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у
кімнату 801 Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській
області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, по 11.02.2019
включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (0522) 33-32-38,33-24-00.
Конкурс відбудеться 15 лютого 2019 року о 9.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Кіровоградській області за адре
сою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 2,
кімн. 708.

Луганська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки збитків

 Назва об’єкта оцінки: група окремих індивідуально визна
чених інвентарних об’єктів: ємкість (інв. № 03060436), фільтрпрес ФП-4-4400 (інв. № 21060062).
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,128.
Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод ГТВ».
Мета оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі
внаслідок неналежного зберігання державного майна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник: Регіональне відділення Фонду по Луганській області.
Телефон та електронна адреса замовника:(06452) 4-23-48,
lugansk@spfu.gov.ua.
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 1200 грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: обладнання за функціональним призначенням, в
якому використовувався об’єкт оцінки.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 (у
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, 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.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5
Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї
інформації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Луган
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодо
нецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ
Регіонального відділення Фонду по Луганській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а (кімн. 313). Телефон для довідок:
(06452) 4-23-48.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 28,6 м2, які розміщенні на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2.
Балансоутримувач: ДП «Підприємство ДКВС України (№ 48).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Торговий дім «Бумеранг».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
гаража загальною площею 65,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6.
Балансоутримувач: Львівська філія ДУ «Держгрунтохорона».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Палюшко О. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля корівника (літ. «Б») загаль
ною площею 1073,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
район, м. Дубляни, вул. Садова, 31.
Балансоутримувач: Львівський національний аграрний університет.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua.
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Залишкова
вартість
об’єкта,
грн.

Платник
робіт
з оцінки

Визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні
1 Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля – адміністративний будинок,
загальною площею 195,9 м2 за адресою: 47600,
Тернопільська область, Козівський район, смт Козова,
вул. Грушевського,19, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області,
код ЄДРПОУ 02362374

0,00

Регіональне
відділення
Фонду по Тернопільській
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Частина приміщення першого поверху площею
110,0 м2, будинку діагностики та огляду транспорту
за адресою: вул. Стрийська, 3, с. Підгородне, Тернопільський район, Тернопільська область, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Тернопільській області

Фізична особа – підприємець Шоло43444,35
мейчук Сергій
Анатолійович

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області.

4 Нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 1, яка розташована у вестибулі на першому поверсі 3-поверхової будівлі учбового
корпусу (моторобудівельний корпус), інв.
№ 101310032, реєстровий № 02066769.1.
АААККЖ474, літ. «Л-1-3», загальною
площею 5,00 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова,17, на балансі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
код ЄДРПОУ: 02066769, тел. 0577884649
5 Нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 3, яка розташована у вестибулі на першому поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу (радіотехнічний корпус), інв.
№ 101310033, реєстровий № 02066769.1.
АААККЖ500, літ. «Н-2-5», загальною
площею 5,00 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова,17, на балансі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
код ЄДРПОУ: 02066769, тел. 0577884649

№ 5 (1233)

Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

ФОП Біляченко О. В.
2200

Визначення
вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення
вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення
вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди
Визначення
вартості
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

Інформація
про платника

Релігійна
громада
християн
віри Євангельської «Ісуса Христа»

2700

Мета проведення
оцінки

ФОП Фатьянов
2700

1 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу,
загальною площею 16,8 м2, за адресою:
м. Харків, вул. Алчевських,48-Б, на балансі
Харківського національного університету
будівництва та архітектури, код 02071174,
тел. 700-02-50
2 Нежитлові приміщення на першому поверсі
одноповерхової будівлі адміністративного
корпусу (інв. № 010010003, літ. «Б»), загальною площею 78,50 м2, за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. 1 Травня,47,
на балансі Куп’янського професійного аграрного ліцею, код: 22682520
3 Нежитлові приміщення, які вбудовані в одноповерхову будівлю господарського корпусу, загальною площею 317,20 м2, за адресою: м. Харків, бульвар Івана Каркача,26-А,
на балансі Центру професійно-технічної
освіти № 1, код 25456391

17.02.19

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

25.01.19

№
з/п

Дата оцінки

І. Об’єкти оренди:

ФОП Максимова В. О.

Визначення ФОП Максивартості
мова В. О.
об’єкта
оренди
з метою
передачі в
оренду

2200

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

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

2200

№
з/п

Харківська область

12.01.19

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5).
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів,
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача,
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копією договору
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації
оцінювачів, завірених печаткою претендента.
Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 1, –
4500,00 грн; об’єкта 2 – 2100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки об’єкта 1 не повинен перевищувати
10 календарних днів; об’єкта 2 – 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно –
окремі будівлі адміністративної, торговельно-адміністративної та
торговельної нерухомості; подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої,
виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фон
ду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль,
вул. Танцорова,11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для до
відок: (0352) 25-04-87.
Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

На дату укладення договору на На дату укладення договору на
проведення незалежної оцінки проведення незалежної оцінки

Тернопільська область

Дата оцінки
Вид вартості

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: радіостанція «Карат» 2 шт. (інв. № 1151,1152),
електростанція (інв. № 2021), радіомір «Бета» (інв. № 2073).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Самбірське АТП -14608».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Самбірський
р-н, с. Новосілки-Гостинні, вул. Нова,12.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей
приватизації (аукціон).
Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: водонапірна башта, будівля артезіанської
свердловини 20,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відкрите акціонерне товариство «Ремсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Золочів,
вул. Львівська, 50.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей
приватизації (аукціон).
Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля трансформаторної підстанції площею
39,9 м2, будівля прохідної площею 67,5 м2, огорожа, під’їзна
колія, енергокомунікації.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, Золочівський район, с. Підгородне, вул. Тернопільська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей
приватизації (аукціон).
Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: гараж літ. «Г-1» площею 17,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Львівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. 22 Січня, 40.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей
приватизації (аукціон).
Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.

386, 387, 388, 389 загальною площею 144,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Державний інститут проектування міст «Містопроект».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала
Чупринки, 71.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей
приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
головний виробничий корпус.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, Самбірський район, с. Рудня, вул. Торгова, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації на аукціоні під розбирання.
Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
очисні споруди.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Персенківка, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для цілей
приватизації (аукціон).
Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єкта № 1 – 1600,00 грн;
для об’єктів № 2, 5 – 3000,00 грн; для об’єкта № 3 – 4000,00 грн; для
об’єкта № 4 – 2400,00 грн; для об’єктів № 6, 7 – 4500,00грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для об’єкта № 1 – машини або обладнання (інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення, передавання інформації); для
об’єктів № 2, 3 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального
призначення; для об’єктів № 4, 5 – приміщення, частини будівель;
для об’єктів № 6, 7 – об’єкти незавершеного будівництва.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіонального відділення Фонду по
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
255-38-55.

31.01.19
Ринкова вартість

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації державної власності

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 384, 385,

31.01.19
Ринкова вартість

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 район, м. Дубляни, вул. Садова, 31.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Юридична фірма «СВМ-Консалтинг».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2 – 2400,0 грн;
для об’єкта № 3 – 3000,0 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для об’єкта № 1 – приміщення, частини будівель
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для об’єктів № 2, 3 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно інформації про подібні до об’єкта оцінки об’єкти,
ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5
до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіонального відділення Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71; 261-62-04.
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відомості
Інформація
про платника

Очікувана найбільша
ціна надання послуг
з оцінки/грн

Мета проведення
оцінки

2700

Визначення АТ «Ортовартості
допомога» у
об’єкта
формі ТОВ
оренди
з метою
передачі в
оренду

Визначення
вартості
об’єкта з
метою продовження
договору
оренди

ПАТ «Державний
Ощадний
банк України»

2700

6 Нежитлові приміщення: кімн. № 1-25, 1-27,
1-28, 1-30, 1-32, 1-33 площею 97,6 м2,
місця загального користування та підсобні
приміщення – кімн. № 1-36, 1-31, 1-26,
1-29 площею 12,6 м2 на першому поверсі
2-поверхової будівлі учбово-виробничих
майстерень, кімн. № 1-38 площею 33,6 м2
на першому поверсі у будівлі прибудови до
двоповерхової будівлі учбово-виробничих
майстерень, літ. в тех. паспорті «В-2», інв.
№ 1031004; кімн. № 1-8, 1-11, 1-12, 1-15,
1-21 площею 105,8 м2, місця загального користування та підсобні приміщення
кімн. № 1-13, 1-14, 1-16 площею 24,7 м2,
приміщення підвалу кімн. № 0-1,0-2 площею 114,8 м2, одноповерхової виробничої будівлі, літ. « Д-1», інв. № 10310005;
нежитлове приміщення кімн. № 1-3 одноповерхової будівлі гаража площею 27,5 м2.
літ. «Д–1», інв. № 10310006, загальною
площею 416,6 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Морозова, 20а, на балансі Державного навчального закладу «Регіональний
механіко-технологічний центр професійної
освіти Харківської області», код ЄДРПОУ
02547783, тел. 057521031
7 Нежитлове приміщення – частина приміщення комбінату побутового обслуговування, розташованого на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі, загальною площею
44,0 м2, за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, c-ще Докучаєвське, учбове
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, на
балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код
00493764, тел. 93-71-46

На дату укладення договору на проведення незалежної оцінки

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження, балансоутримувач

28.02.19

№
з/п

Дата оцінки

приватизації

Замовником оцінки по вищеперерахованим об’єктам оренди виступає Регіональне відділення Фонду по Харківській області.
ІІ. Об’єкт, що повертається в державну власність:
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна
ділянка державної власності за адресою: Харківська область,
смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок, який на
ній розташований.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська область, смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості
об’єкта аукціону – земельна ділянка державної власності за адресою:
Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом з
об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок, який на ній розташований.
Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0.06 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська область, смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна власність.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.06.2017.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 8 160 грн.
Строк виконання робіт: 10 календарних днів.
Замовником та платником оцінки виступає Регіональне відділення
Фонду по Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у
конкурсах подають до Регіонального відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом Фонду
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо
ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта прийманняпередавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює
в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної
експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єктам оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду
по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Теат
ральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опубліку
вання цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) 700-77-19. Документи на участь у
конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Об’єкт, що повертається в державну власність:
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівни
цтва – 16-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська область, Краснокутський район, с. Костянтинівка.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта незавершеного будівництва «16-квартирний житловий будинок» та розміру

№ 5 (1233)

збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – «16-квартирний
житловий будинок» за час володіння ним ФОП Штученко М. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 12.10.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 4 490 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по
Харківській області.
Претенденти на участь у конкурсі подають до Регіонального
відділення Фонду по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
Фонду від 16.01.2018р. № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення);
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо
ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях);
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта прийманняпередавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює
в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної
експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II Положення).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен
становити не більше ніж 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль
ний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Харківській
області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх
до 16.00. за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені з метою надання
послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: об’єкти газорозподільних систем
у кількості 7686 інвентарних од., власником яких є держава та
які обліковуються на балансі оператора газорозподільних сис
тем ПАТ «Хмельницькгаз».
Місцезнаходження – Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює його
залишковій вартості заміщення (відтворення).
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів): газопроводи – 5604 інв. од./5549,0025 км; споруди на газопроводах –
2047 інв. од.; КТЗ – 35 інв. од. Первісна вартість – 259 409 384,28 грн.
Балансова залишкова вартість – 168 939 174,54 грн.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.12.2016.
Строк виконання робіт – не більше 45 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно
з чинним законодавством. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання та устаткування, колісні
транспортні засоби). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 116,16 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: об’єкти газорозподільних систем
у кількості 7545 інвентарних од., власником яких є держава та
які обліковуються на балансі оператора газорозподільних сис
тем ПАТ «Хмельницькгаз».
Місцезнаходження – Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює його
залишковій вартості заміщення (відтворення).
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів): газопроводи – 5525 інв. од./5257,717 км; споруди на газопроводах – 1983
од.; транспортні засоби спеціального призначення – 35 од.; інше –
2 од. Первісна вартість – 165 457 517,83 грн. Балансова залишкова
вартість – 100 464 951,45 грн.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.12.2011.
Строк виконання робіт – не більше 45 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно
з чинним законодавством. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання та устаткування, колісні
транспортні засоби). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 116,16 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: об’єкти газорозподільних систем
у кількості 79 інвентарних од., власником яких є держава та які
обліковуються на балансі оператора газорозподільних систем
ПАТ «Шепетівкагаз».
Місцезнаходження – Шепетівський р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку (справедлива вартість активу, яка дорівнює його
залишковій вартості заміщення (відтворення).
Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів): місцеві
трубопроводи для транспортування газу – 28 од.; споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем – 45 од.; обладнання та устаткування нафторозподільних та газорозподільних системи – 5 од.;
КТЗ – 1 од. Первісна вартість – 2 058 721,49 грн. Балансова залишкова вартість – 1 136 402,75 грн.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.12.2016.
Строк виконання робіт – не більше 25 календарних днів.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – буде визначена згідно
з чинним законодавством. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є необоротні активи (основні засоби – споруди, передавальні пристрої, обладнання та устаткування, колісні
транспортні засоби). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 30,25 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них»; 1.2. «Оцінка машин і обладнання»; 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2
Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з
законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг; а
також строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефон для довідок
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 20 днів після опублікування цієї
інформації о 10-й годині в Регіональному відділенні Фонду по
Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель
ницький, 29013.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина даху робочої башти еле
ватора площею 13,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Златодар».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл».
Дата оцінки: 31.01.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі контори літ. А 1
площею 142,10 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сидоренко В. П.
Дата оцінки: 31.01.2019.
1.3. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража літ. Б площею
743,50 м2 та приміщення прохідної літ. А-1 площею 18,80 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Європейська, 65а,
м. Умань, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Медіа Т».
Дата оцінки: 31.01.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень шостого по
верху будівлі загальною площею 41,60 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науководослідний інститут «Акорд».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс».
Дата оцінки: 31.12.2018.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на друго
му поверсі адмінбудівлі площею 22,50 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульвар Шевченка, 205,
м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Литвиненко Т. В.
Дата оцінки: 31.01.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого по
верху чотириповерхової цегляної будівлі площею 31,64 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія
інституту «Укрдіпросад».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Стороженко Н. П.
Дата оцінки: 31.01.2019.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля
на третьому поверсі гуртожитку № 1 площею 1,0 м2, розміщене
за адресою: вул. Вербовецького, 58, м. Черкаси; частина приміщен
ня вестибуля на другому поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2,
розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина примі
щення вестибуля на третьому поверсі гуртожитку № 2 площею
1,0 м2, розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина
приміщення вестибуля на четвертому поверсі гуртожитку № 2
площею 1,0 м2, розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси;
частина приміщення вестибуля на п’ятому поверсі гуртожитку
№ 2 площею 1,0 м2, розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на шостому поверсі гурто
житку № 2 площею 1,0 м2, розміщене за адресою: вул. Чехова, 42,
м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на сьомому поверсі
гуртожитку № 2 площею 1,0 м2, розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на восьмому
поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2, розміщене за адресою:
вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення вестибуля на
дев’ятому поверсі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2, розміщене за адресою: вул. Чехова, 42, м. Черкаси; частина приміщення
вестибуля на першому поверсі гуртожитку № 3 площею 1,0 м2,
розміщене за адресою: вул. Смілянська,97/1, м. Черкаси; частина
даху гуртожитку № 4 площею 1,0 м2, розміщена за адресою: бульв.
Шевченка, 333, м. Черкаси.
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Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
державний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,333, м. Черкаси; вул. Смілянська, 97/1, м. Черкаси; вул. Чехова, 42, м. Черкаси;
вул. Вербовецького, 58, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест».
Дата оцінки: 31.12.2018.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати – 6000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є об’єкт (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв).
 2.5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 113,90 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Нечуя Левицького, 32/1,
м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гегельська О. О.
Дата оцінки: 31.01.2019.
 2.6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
першого поверху площею 3,00 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Виробничий
підрозділ «Знам’янське територіальне управління» Філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
«Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Героїв Чорнобиля, 62,
м. Городище, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євротранстелеком».
Дата оцінки: 31.01.2019.
3. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з
умовами.
 3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер
жавної власності незавершеного будівництва – 68-квартирний
житловий будинок.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана,100Г.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області.
Дата оцінки: 31.01.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 5000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є об’єкт незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка
складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5).
Ураховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД, комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, які перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 3000 грн;
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси,18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подачі заяв – 07 лютого 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 13 лютого 2019 року об 11.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,18000, тел. 37-29-71.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
30,72 м2 другого поверху двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Борзна,
вул. П. Куліша, 115.
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Платник робіт з оцінки: ФОП Безлюдна Дарія Василівна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст
ративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.01.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: прибудова площею 26,7 м2 до будів
лі навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О. М. Лазаревського.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 13.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сухомлин Л. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст
ративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
96,16 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне ДНЗ
«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 113.
Платник робіт з оцінки: ФОП Сребранець Н. Ф.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст
ративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.01.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
27,8 м2 другого поверху двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
Державної казначейської служби України у Куликівському районі
Чернігівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Партизанська, 2а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Долинець С. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст
ративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.01.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
16,25 м2 другого поверху двоповерхової адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Борзна,
вул. П. Куліша, 115.
Платник робіт з оцінки:ТОВ «Великий Бір».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмініст
ративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.01.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Електронна адреса
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду дер
жавного майна України по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чер
нігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати для укладення договору
оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Нежитлове
приміщення

2 Нежитлове
приміщення

69,20 м. Київ,
вул. Політехнічна, 41, корпус № 18

Балансоутримувач

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

НТУУ «Київський ПП
політехнічний
«Содікомінститут ім. І.
Дніпро»
Сікорського»

52,10 м. Київ, вул. Є. ДГП «УкргеофіМірошничен- зика»
ка, 10

ДО «Центральна
ТІДГК»

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки/грн
31.01.2019
4500
31.01.2019
4500

Продовження таблиці

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки/грн
54,40 м. Київ,
ГУНП в Київській ТОВ «Ме31.01.2019
вул. Довнар- області
тал ІндаЗапольського,
стрі»
4500
10а

№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
3 Нежитлове
приміщення

4 Нежитлове
приміщення

Балансоутримувач

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

507,33 м. Київ,
ГУНП в Київській ТОВ «Мевул. Довнар- області
тал ІндаЗапольського,
стрі»
10а

31.01.2019
6500

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати для продовження договору
оренди.
№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

ПлоАдреса
Балансоутримувач
ща, м2 об’єкта оцінки

1 Частина нежитлового
приміщення

2,00

2 Нежитлове
приміщення

34,30

3 Частина
даху та
технічного
поверху

17,00
(в т. ч.
6,00.
та
11,00)
100,00

4 Нежитлове
приміщення

м. Київ,
вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 42
м. Київ,
вул. П. Майбороди, 17
м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9

м. Київ,
просп. Космонавта Комарова, 1,.
корпус № 4
5 Частина
15,00 м. Київ,
даху та
(в т. ч. вул. Межигіртехнічного
6,00. ська, 8
поверху
та 9,00)
6 Частина не2,00 м. Київ,
житлового
вул. Дружківприміщення
ська, 6а

Платник робіт з оцінки
об’єкта

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна послуг з
оцінки/грн
31.12.2018
3500

Національний
транспортний університет

АТ КБ «Приватбанк»

ДУ «Територіальне медичне
об’єднання МВС
України по м.
Києву»
НМАПО ім. П. Л.
Шупика

БО «Лікарняна каса
столичної
поліції»

31.01.2019
4000

ТОВ «лайфселл»

30.11.2018
4500

Національний авіа- ТОВ
ційний університет «Елерон-П»

31.01.2019
5000

ГУ ДСНС України у
Київській області

ПрАТ «Київстар»

31.01.2019
4500

ТОВ «МПС
«ПостірайКа!»

31.12.2018
3500

ПрАТ «Київстар»

31.01.2019
4500

Коледж інформаційних технологій та
землевпорядкування НАУ
7 Частина
8,00 (в м. Київ,
Казенне підприємдаху та над- т. ч. 3,00 вул. Москов- ство спеціального
будова
та 5,00) ська, 8
приладобудування
«Арсенал»
8 Частина не5,00 м. Київ,.вул. НПУ ім. М. П. Дражитлового
Пирогова, 9 гоманова
приміщення
9 Частина
8,48 (в м. Київ,
НУ «Києводаху та
т. ч. 2,00 вул. ІллінМогилянська акатехнічного
та 6,48) ська, 9
демія»
поверху

ФОП Барано- 31.01.2019
ва О. Л.
3500
ПрАТ «Київстар»

30.09.2018
4500

Конкурси відбудуться 13 лютого 2019 року о 15.00 у Регіо
нальн ому відділенні Фонду державного майна України по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 07 лютого 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 13 лютого 2019 року»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна
України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м.
Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху, частина даху та надбудова є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ,
бульв. Т. Шевченка,50г, телефон для довідок: 281-00-32.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого
буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: здійснення приватизації
об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
енергоцех.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Виборзька.
Балансова залишкова вартість основних засобів, об’єктів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: ціна продажу – 514,0 тис. грн станом на
17.11.2000.
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відомості
приватизації

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2019.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурс відбудеться 13 лютого 2019 року об 11.00 у Регіо
нальному відділенні Фонду державного майна України по
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 07 лютого 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Документи, подані на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному
відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 13 лютого 2019 року»,

а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до

конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5,6 розділу ІІ та
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення
формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 50г, телефон для довідок: 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 03.12.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні «Меридіан»
загальною площею 484,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 66,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кононська Любов Михайлівна. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 800,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина даху гуртожитку площею 1,0 м2,
місцезнаходження: вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; частина даху
гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. М. Ханенка,
2, м. Черкаси; частина даху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; вул. М. Ханенка, 2,
м. Черкаси; вул. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ПрАТ «Київстар». Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг –
2300,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху адміністративної будівлі площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. Небесної
Сотні, 31/1, м. Черкаси; частина даху житлового будинку площею
1,0 м2, місцезнаходження: вул. Небесної Сотні, 31, м. Черкаси; частина першого (цокольного) поверху адміністративної будівлі площею 1,0 м2, місцезнаходження: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси; частина дев’ятого поверху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. В. Чорновола, 245/1, м. Черкаси; частина даху гуртожитку
площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул. Хоменка, 12, м. Черкаси;
частина даху гуртожитку площею 1,0 м2, місцезнаходження: вул.
М. Ханенка, 2, м. Черкаси; частина даху гуртожитку площею 1,0 м2,
місцезнаходження: вул. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Небесної Сотні, 31/1, м. Черкаси; вул. Небесної
Сотні, 31, м. Черкаси; просп. Хіміків, 50, м. Черкаси; вул. В. Чорновола, 245/1, м. Черкаси; вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; вул. М.Ханенка, 2, м. Черкаси; вул. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Маклаут-Інвест». Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначено ФОП
Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2600,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі
навіс-складу, літ. С-1, площею 52,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Саврасова Любов
Віталіївна. Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –
1740,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі площею
18,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ФОП Зінченко Валентина Іванівна. Дата оцінки: 31.10.2018.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 950,00 грн.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі,
літ. Б-1, площею 32,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Євтушенко Борис Петрович.
Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 29.11.2018
Конкурсною комісією РВ Фонду по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ТОВ «Оцінка – Інформ» на вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею
51,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чернігівська, 1, що перебуває
на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт: 2000 (дві тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по Волинській ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, який відбувся 06.12.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки:
частина приміщення навчального корпусу № 2 площею 4,0 м2
за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Богдана Хмельницького, 19, що обліковується на балансі Горохівського коледжу
Львівського національного аграрного університету, визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: для розрахунку розміру орендної
плати у зв’язку зі зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру
площі), ціна виконання робіт з оцінки – 2002,00 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адмінприміщення площею 15,2 м2 за адресою: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 19, що обліковується
на балансі Державної фіскальної служби України, визнано Волинську
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торгово-промислову палату, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1980,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбулись 04.12.2018
Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення – клуб, що обліковується на балансі ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу
на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група
Співдружність», вартість послуг з оцінки – 7440 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 275,6 м2, у тому числі: будівля насосної № 1 площею
13,8 м2, будівля насосної № 2 площею 99,3 м2, будівля трансформаторної підстанції площею 150,8 м2, будівля насосної площею 11,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Сільзаводська, 11. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 4500 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 457,3 м2 нежитлової будівлі (реєстровий номер
00334764.1.ШПАШСЛ250), що перебуває на балансі Українського
науково-дослідного інституту соляної промисловості, код за ЄДРПОУ 00334764. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Бахмут, вул. Миру, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання –
2 календарних дні.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 35,4 м2 першого поверху будівлі, що перебуває на балансі ВАТ «Укрцинк» (код за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 04.12.2018
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
переможцем визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації, а саме: об’єкта малої приватизації – окремого майна –
очисних споруд біологічного очищення фекальних стоків, у складі:
насосної фекальних відходів, літ. Ф, насосної фекальних відходів,
літ. Р, установки БІО-25, № 4 (в тому числі трубопроводи – 366
пог. м), які в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка,
територія бази відпочинку «Лісова поляна». Балансоутримувач
майна: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами;
аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів від дати підписання
договору.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 10.12.2018
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 20,1 м2 на
першому поверсі адміністративного корпусу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.
Будівля зерноскладу загальною площею 1530,0 м2. Львівська
обл., м. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 50. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1480 грн.
Група інвентарних об’єктів (необоротних активів), що не увійшли
до статутного капіталу ПАТ «Львівгаз» у процесі приватизації (корпоратизації), у кількості 24470 од., з них: спецтехніка (спеціальні
автомобілі, автомайстерні) – 62 од., інженерне обладнання газорозподільних систем – 24408 од., об’єкти оцінки перебувають на території Львівської області, адреса балансоутримувача: вул. Золота, 42,
м. Львів. Мета оцінки – переоцінка для цілей бухгалтерського обліку
(визначення залишкової вартості). Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт –
28 к/д. Вартість робіт – 190 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки державного майна – об’єкта малої
приватизації, що відбувся 06.12.2018
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Миколаївська оціночна
компанія» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки державного майна, об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва «Будівля АТС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130, який повернуто у державну власність за рішенням суду, з
метою визначення стартової ціни для продажу на аукціоні. Вартість
робіт – 4 800 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 05.12.2018
Частина внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 1
площею 2,16 м2. м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш» термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1600 грн.
Частина внутрішньої стіни вестибуля навчального корпусу № 4
загальною площею 2,16 м2. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на
цокольному поверсі гуртожитку № 7. м. Львів, вул. Лукаша, 1. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на
першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. м.
Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт –
1702 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2 на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 21,1 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Володимира Великого,
54. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 42,6 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт –
2650 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 32,9 м2
на першому поверсі громадсько-побутового корпусу. м. Львів,
вул. І. Блажкевич, 14. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 860 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 на
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку Львівського коледжу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 290 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 95,8 м2 на третьому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 500 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 69,7 м2 на
другому поверсі 2-4-поверхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка,
30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 860 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 337,2 м2 на другому
поверсі в будівлі адміністративного корпусу. Львівська обл., м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1500 грн.
Площадка для господарських потреб котельні загальною площею
103,9 м2. Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин, вул. Джерельна, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1923 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 8 на першому поверсі
навчально-виробничих майстерень загальною площею 45,5 м2.
Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 861 грн.
Нежитлові приміщення № 59-61, 68, 69 загальною площею
136,3 м2 на четвертому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Золота, 8.
мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 830грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 12 на першому поверсі
навчально-виробничих майстерень загальною площею 166,0 м2.
Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 830 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 16 на першому поверсі навчально-виробничих майстерень загальною площею
166,3 м2. Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 3. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 830 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 598,0 м2
у будівлі адміністративного корпусу А-7, а саме: на другому поверсі № 8-11, 14-16, 18-20 площею 104,2 м2, на четвертому повер
сі № 43-56 площею 137,0 м2, на п’ятому поверсі № 58-64, 66-72
площею 116,2 м2, на шостому поверсі № 74-76, 78-87 площею
115,5 м2, на сьомому поверсі № 89-92, 94-100 площею 114,4 м2
та приміщення насосної площею 10,7 м2. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 861 грн.
Продовження рубрики на стор. 24
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відомості
приватизації

прийнято рішення про приватизацію
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Фонду державного майна України від 25 січня 2019 року
№ 64 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«КИЇВМАШСЕРВІС» (м. Київ, вул. Пухівська, 4).

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 50 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлових
будівель: корівника літ «Е» загальною площею 949,8 м2, вагової, літ «І»
загальною площею 18,7 м2, вбиральні літ «О» загальною площею 6,8 м2,
складу-комори літ «Р», «Р1», «Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2,
які не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Колибабинське», код за
ЄДРПОУ 0118397, розташованих за адресою: 22072, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Колгоспна, 1а, та перебувають
на зберіганні АПНВП «Візит», код за ЄДРПОУ 02129063.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 51 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні загальною площею 149,6 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Красне», код за ЄДРПОУ 00495154,
розташованої за адресою: 23204, Вінницька обл., Вінницький р-н,
с. Махнівка, вул. Фестивальна, 29.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 52 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлового вбудованого приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі, що не увійшло до статутного
капіталу ЗАТ «Вінницький кущовий інформаційно-обчислювальний
центр», код за ЄДРПОУ 5521867, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 23.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 53 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
державної власності малої приватизації, окремого майна – будівлі
лазні загальною площею 138,9 м2, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу САТ «Уладівське», код за ЄДРПОУ 00385649,
розташованої за адресою: 22325, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Журавне, вул. В. Василевської, 44.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 54 прийнято рішення про
приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, незавершеного будівництва – садиби № 13 в кварталі № 14,
розташованої за адресою: 22856, Вінницька обл., Немирівський р-н,
с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 62), що перебуває на
балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ 39578073).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 55 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – одноповерхової адміністративної будівлі АТЦ площею 63,2 м2, що перебуває на позабалансовому рахунку ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», код за ЄДРПОУ
31187853, яка розташована за адресою: 22162, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4а.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 56 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні з прибудованою
котельнею площею 261,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Красносільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 37513894, яка
розташована за адресою: 24421, Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Красносілка, вул. Заводська, 10а.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 57 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, єдиного майнового комплексу державного підприємства «Вінницький авіаційний завод», розташованого за адресою:
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 7, код за ЄДРПОУ 01128475.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 58 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, соціально-культурного призначення – їдальнімагазину з обладнанням (7 од.), розташованого за адресою: 22133,
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 6,
який не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Комсомольське» та перебуває на зберіганні ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ 5527692.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 23.01.2019 № 59 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 47,91 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВСАТ «Комсомольське», код
за ЄДРПОУ 05527692, розташованої за адресою: 22133, Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7, та перебуває на
зберіганні ТОВ «Агромир і Ко», код ЄДРПОУ 05527692.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 25.01.2019 № 70 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна –
будівлі прохідної літ. А загальною площею 114,1 м2, розташованої
за адресою: 21017, м. Вінниця, вул. Гонти, 30, що перебуває на балансі ПрАТ «Будмаш», код за ЄДРПОУ 1267863, шляхом викупу.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 25.01.2019 № 71 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення їдальні в будівлі торгового комплексу площею 371,2 м2, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742,
розташоване за адресою: 22162, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д, що перебуває на зберіганні
Новоободівської сільської ради, код за ЄДРПОУ 4331099.
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області від 25.01.2019 № 72 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – приміщення побуткомбінату
в будівлі торгового комплексу площею 218,6 м2, розташованого
за адресою: 22162, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Волинській області від 24.01.2019 № 42 внесено зміни до
наказу від 21.01.2019 № 33 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме визначено спосіб продажу
об’єкта малої приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: насосна станція І підйому (літер А-1), загальною площею 166,7 м2; водопровід технічної води; приймальна споруда (літер Б-1), загальною
площею 68,0 м2; під’їзна дорога до станції І підйому; кран мостовий
ручний загального призначення; конденсаторна установка, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гнідавська (Марцинкевича), 5б –
аукціон без умов.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Волинській області від 24.01.2019 № 43 внесено зміни до
наказу від 21.01.2019 № 32 «Про прийняття рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації», а саме визначено спосіб продажу об’єкта
малої приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будівля станції
ІІ підйому (літер А-2), загальною площею 3654,3 м2; резервуар для І
технічної води (літер Б), загальною площею 408,3 м2; резервуар для
ІІ технічної води (літер В), загальною площею 408,3 м2; щит управління; щит управління; щит управління; щит управління 5ЩСУ; пункт
розподільчий ПР-24-7211; пункт розподільчий ПР-24-7203; пункт
розподільчий ПР-24-7205; пункт розподільчий ПР-24-7208; пункт
розподільчий ПР-24 д 7215 21 УЗ; насос КВ-18; насос КВ-18; насос
2 20/30; насос 2 20/30; вторинний прилад 2-054; вторинний прилад
2-054; вторинний прилад 2-054; конденсаторна установка; конденсаторна установка, за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5б – аукціон без умов.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-12-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – гараж на 2 бокси загальною площею
85,6 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської
області (код за ЄДРПОУ 37909010) та розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., Межівський район, смт Межова, вул. ім.
Грушевського, 7а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-13-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – службове приміщення загальною
площею 634,4 м2, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729624) та розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке,
вул. Соборна, 119.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-14-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – гараж загальною площею 40,6 м2,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за
ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-15-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – сарай загальною площею 26,1 м2,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за
ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-16-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – гараж загальною площею 28,0 м2,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за
ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-17-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (будинок котельної) загальною площею 920,4 м2,
площею забудови 918,1 м2 (інв. № 4828) та труба димова площею забудови 918,1 м2 (інв. № 4830), що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15 та перебувають на балансі
ПрАТ Завод «ПАВЛОГРАДХІММАШ» (код за ЄДРПОУ 00217417).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-18-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
будівля їдальні № 1, що розташована за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг та перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-19-РП прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – будівля
їдальні № 18, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Переяслівська та перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-20-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення – їдальня № 7 з майном у кількості 6 одиниць, що
розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Переяслівська та перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-21-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення – їдальня № 23 на 200 посадочних місць з майном у
кількості 16 одиниць, що розташована за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг та перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-24-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення – їдальня № 14 з майном у кількості 1 одиниці, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00191000).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 21.01.2019 № 12/01-25-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення – їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00191000).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-29-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – червоний куток (інв. № 31559) загальною площею 32,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
Павлоградський механічний завод (код за ЄДРПОУ 14310170) та
розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сергія, 10б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-30-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – теплиця загальною площею 534,3 м2,
що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (код за ЄДРПОУ 14308368)
та розташована за адресою: м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-31-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – склади ВВ об’єкт – 7, 6, 13 загальною площею 202,4 м2, що перебувають на балансі ДП «Виробниче
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний завод (код за ЄДРПОУ 14310170)
та розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сергія, 10б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-32-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – парники загальною площею 203,8 м2,
що перебувають на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (код за ЄДРПОУ 14308368)
та розташовані за адресою: м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-33-РП
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – механічна майстерня (інв. № 42655)
загальною площею 44,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний завод (код за ЄДРПОУ 14310170)
та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Корольова Сергія, 10б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-34РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні
об’єкта державної власності – нежитлові будівлі у складі: нежитлова
будівля літ. А-1 загальною площею 374,8 м2, нежитлова будівля літ. Б-1
загальною площею 28,4 м2, сарай літ. В, навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4,
6, споруда № 5, мостіння № 1, які під час приватизації не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Дніпроважмаш», що перебувають на балансі
Міського центру соціальної допомоги (код за ЄДРПОУ 25542943) та
розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Діамантна, 8.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-35-РП прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – господарський корпус загальною площею 262,9 м2,
що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (код за ЄДРПОУ 14308368) та
розташований за адресою: м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-36-РП прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – гараж (інв. № 42658) загальною площею 1 542,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний завод (код за ЄДРПОУ 14310170) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-37-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (бокси по ремонту автомобілів), інв. № 01002837,
що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-38-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями при деревообробному цеху), інв. № 01002838, що перебуває на балансі ПрАТ
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ
00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-39-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (столярний цех), інв. №01002839, що перебуває
на балансі ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А.
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/0140-РП прийн ято рішення про приватизацію об’єкта державної
власності – нежитлова будівля (будівля управління БМУ), інв.
№ 01002836, що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-41-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля (будівля холодильної камери контейнерного
типу), інв. № 01003261, що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977)
та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 111.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-42-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (будівля для зберігання техніки і інвентарю підсобного господарства), інв. № 01003262, що перебуває на балансі
ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 111.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-43РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції ТСЦ), інв.
№ 01000228, що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська,
39, приміщення 1.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-44-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (добудова будівлі складу ТВГС), інв. № 01000236,
що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 39, приміщення 2.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-45-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлові приміщення, що перебувають на балансі ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 05393056) та розташовані
за адресою: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна (просп. Калініна), 67.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-46-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля (приміщення для зберігання кисневих балонів), інв. № 01002611, що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та
розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Лавочкіна, 32а.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-47-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
гараж для стоянки машин, інв. № 01002609, що перебуває на балансі
ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977) та розташований за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Лавочкіна, 32б.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-48-РП
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлова будівля (будівля АБК), інв. № 01002841, що перебуває на
балансі ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00190977) та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській області від 22.01.2019 № 12/01-49РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлова будівля (контрольний пункт (будівля відділу МТЗ
БМУ), інв. № 01002840, що перебуває на балансі ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190977)
та розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Двінська, 65А.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформація
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 22.01.2019 № 53 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «Головинський кар’єр» (Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головине, вул. Адміністративна,
8, код за ЄДРПОУ 40673033) шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 25.01.2019 № 74 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва клубу за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла Ящука, 10а, шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 25.01.2019 № 69 прийнято рішення
про приватизацію шляхом викупу об’єкта малої приватизації – майна цеху напільного обладнання, у складі: літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, а6,
а7, а8), Б, В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2; літ. ІІ; літ. И; літ. К; літ. Д; літ. ІІІ;
літ. У, У’; літ. Ф, літ. Ф1; літ. Т; літ. Н, О, П; літ. С, С1; літ. Р, Р1; літ. Ж,
З; літ. Я; літ. Е; літ. Х; літ. VІ, VІІ; літ. Л; літ. І; фільтр-колона, літ. ІV;
фільтр-колона, літ. ІV; блок очистки стічних вод з накопичувальним
відстійником, літ. ІV; пристрій очистки промислових стічних вод,
літ. ІV; літ. И1, И2, И3; літ. V; кабельна лінія 10 кВт 0,38/0,22; водопроводні мережі; літ. IX; міжцехові теплові мережі; наружні мережі
водопроводу повторного використання на проммайданчику; літ. М;
підстанція трансформаторна комплексна; літ. VІІІ; повітряно-кабельна
ЛЕП 10 кВт; літ. Ч; літ. Ш; літ. Щ, що розташований за адресою: Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6, балансоутримувач ПрАТ
«Світлофор», код за ЄДРПОУ 00656551.

№ 5 (1233)

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області від 25.01.2019 № 70 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Запорізький автомобільний ремонтний завод», код за ЄДРПОУ 08011078, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Уральська, 1, шляхом продажу на аукціоні, у
тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області від 22.01.2019 № 7 прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами єдиного майнового комплексу державного підприємства «Івано-Франківський котельнозварювальний завод» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 55 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, а саме: будівлі
пральні, АА'А''гг1; г2; г3, загальною площею 519,5 м2; вимощення;
тротуару, І, ІІ за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський
район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 56 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – забійного цеху з ковбасним відділенням за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район,
смт Смоліне, вул. Автобазівська, 4, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 14309787.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 57 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, а саме: будівлі
їдальні, Ааа1а2а3г, загальною площею 240,3 м2; тротуару, вимощення, І; ІІ; ІІІ; огорожі, № 1 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а, що перебуває на
балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 58 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – комплексу будівель за адресою:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 59
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 60 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлового приміщення (ШМБ) за адресою: Кіровоградська
обл., Новгородківський р-н, с. Інгуло-Кам’янка, вул. Шевченка, 27,
що перебуває на балансі Кропивницького міжрайонного управління
водного господарства, код за ЄДРПОУ 01039563.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 61
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – виробничої бази у складі: 1/2 частини адмінприміщення літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею
111,0 м2, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н,
м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 40а, що перебуває на балансі
ДП «НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ 00100227.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області від 24 січня 2019 року № 62 прий
нято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої
приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого
за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Кіровоградській області (код за
ЄДРПОУ 02360926).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області від 21.01.2019 № 00094 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої
приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
адміністративна будівля, А-1, площею 397,1 м2; гараж, Б, площею
46,0 м2 за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, м. Сколе, майдан Незалежності, 15, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Львівській області, код ЄДРПОУ 02361400, шляхом
продажу на аукціоні без умов.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області від 21.01.2019 № 00095 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої
приватизації: окремого майна – гаража, Г-1, площею 17,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 40, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Львівській області, код
ЄДРПОУ 02361400, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 22.01.2019 № 00097 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта
малої приватизації: окремого майна – група інвентарних об’єктів у
складі: будівля трансформаторної підстанції площею 39,9 м2, будівля
прохідної площею 67,5 м2, огорожа, під’їзна колія, енергокомунікації за адресою: Львівська область, Золочівський р-н, с. Підгородне,
вул. Тернопільська, 6, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Золочівський радіозавод», шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області від 22.01.2019 № 00098 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої
приватизації: об’єкта незавершеного будівництва – очисні споруди
за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 22.01.2019 № 00099 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта
малої приватизації: об’єкта незавершеного будівництва – головний
виробничий корпус за адресою: Львівська область, Самбірський р-н,
с. Рудня, вул. Торгова, 3 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області від 22.01.2019 № 00100 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля
електропідстанції площею 211,3 м2 з обладнанням (передавальними
пристроями), залізнична колія, внутрішньоквартальні мережі, внутрішня телефонна мережа за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Гайдамацька, 22 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській області від 24.01.2019 № 00110 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня, будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2
за адресою: м. Золочів, вул. Львівська, 50, шляхом викупу Відкритим
акціонерним товариством «Ремсервіс» (код за ЄДРПОУ 13837886).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 24.01.2019 № 00111 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності – об’єкта
малої приватизації: окремого майна – групи інвентарних об’єктів
у складі: радіостанція «Карат» 2 шт. (інв. № 1151, 1152), електростанція (інв. № 2021), радіомір «Бета» (інв. № 2073), за адресою:
Львівська обл., Самбірський р-н, с. Новосілки-Гостинні, вул. Нова,
12, шляхом викупу Товариством з обмеженою відповідальністю «Самбірське АТП-14608» (код за ЄДРПОУ 03114879).

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 36-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – майстерні хімічного покриття
з службово-побутовим корпусом, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 38.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 37-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – сховища зрідженого
пропан-бутану, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 38-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – складу балонів та карбіду
кальцію, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташований за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 39-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – аргоно-кисневої газофікаційної станції, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташована за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 29.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 40-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – майстерні вентзаготовок,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 28.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 41-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – домобудівельного комбінату
(розширення), що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 24.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 42-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – центрального розподільчого
пункту будівельної бази, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енерго
атом» по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташований за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 43-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – асфальтово-бетонного
заводу, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 8.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 44-п прий
нято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – бази будівельної
дільниці № 6, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 45-п прий
нято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – будівлі і споруди бази УМР, що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 22.
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 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 46-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – станції енергокомплекс,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС» та розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 18.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 47-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному мовами об’єкта малої приватизації – будівлі «Берлін», що перебуває
на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська АЕС» та
розташована за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс, 3.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області від 25.01.2019 № 48-п прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному мовами
об’єкта малої приватизації – ковбасного цеху фабрики-кухні, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южноукраїнська
АЕС» та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 21а.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській області від 23.01.2019 № 81 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – «Колишнє приміщення банку «Україна», що розташований за адресою: Одеська
область, Лиманський район, смт Доброслав, вул. Центральна, 45
та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Лиманському районі Одеської області (код за ЄДРПОУ
37984056).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській області від 23.01.2019 № 82 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – «Розширення
майданчика № 3 ОМВО «Оріон» по випуску 1 млн компресорів до
побутових холодильників», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Гаркавого, 6 та не увійшов до статутного капіталу ПАТ «МВО
«Оріон» (код за ЄДРПОУ 14309913).
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 23.01.2019 № 83 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – «Будівля
контори-лабораторії», розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 52-Б, який
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «ПМК-225» (код за ЄДРПОУ
01039857), правонаступником якого є ТДВ «ПМК-225» (код за ЄДРПОУ 01039857), та перебуває на балансі цього товариства.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області
від 23.01.2019 № 25 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – Єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Чутове» за адресою: Полтавська обл.,
смт Чутове, вул. Центральна, 12, к. 7, (код за ЄДРПОУ 00845921),
що перебуває в управлінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській області від 23.01.2019 № 26 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – спортивний комплекс за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, вул. Центральна,
15а, балансоутримувач – ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» (припинено), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській області від 23.01.2019 № 27 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею
236,1 м2 за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кагамлик,
вул. Шевченка, 17а, балансоутримувач – СТОВ «Пронозівське» (ліквідовано), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській області від 23.01.2019 № 28 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею
102,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Опришки,
вул. Миру, 50а, балансоутримувач – ПГСП «Колос» (код за ЄДРПОУ
5423107).

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській
області від 23.01.2019 № 29 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації соціальнокультурного призначення – їдальня, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Шишацький р-н., с. Яреськи, вул. Новаторів, 24
та перебуває на балансі ТОА «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» (код за ЄДРПОУ 30811110), шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській
області від 23.01.2019 № 30 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності малої приватизації об’єкта незавершеного будівництва – спортивний комплекс, що розташований
за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Петрівці,
вул. Першотравнева та перебуває на балансі ТОА Агрофірма «Миргородська», (код за ЄДРПОУ 0036805165), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 31 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації окремого майна – прохідна,
що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6 та перебуває на балансі ВАТ «Будмашпол» (код за ЄДРПОУ
1267900), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 32 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації окремого майна – нежит-
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лове приміщення загальною площею 218,1 м2, що розташоване
за адресою: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 72
та перебуває на балансі Головного управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 33 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації соціально-культурного призначення – спортивні корпуси № 2 та № 6 в дитячому оздоровчому
таборі «Енергетик», що розташовані за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки та перебувають на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131819), шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 34 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності окремого майна – нежитлової будівлі, що розташована за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р-н, с. Лутовинівка, вул. Короленка, 74в та перебуває на балансі ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» (код за ЄДРПОУ
360811110), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 35 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – мікроцентр, що розташований за адресою: Полтавська
обл., Глобинський р-н, с. Сіренки та перебуває на балансі ТОВ ІПК
«Полтавазернопродукт» (код за ЄДРПОУ 31059651), шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській області від 23.01.2019 № 36 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності малої приватизації соціально-культурного призначення – лазня, що розташована за адресою: Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда, вул. Миру, 37 та перебуває на балансі
ПСП «Селянська спілка «Криворудська» (код за ЄДРПОУ 05423120),
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказів про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області від 28 січня 2018 року № 44 внесено зміни до наказів № 274 та № 275 від 12.06.2018 «Про прийняте рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта», а саме:
об’єктів малої приватизації – незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів – житлового будинку, розміщеного за адресою:
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60,
та житлового будинку, розміщеного за адресою: Рівненська обл.,
Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62, що перебувають
на балансі ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380, шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області від 22.01.2019 № 00032 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлової будівлі-адміністративного будинку загальною
площею 195,9 м2 за адресою: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт Козова, вул. Грушевського, 19 шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 23 січня 2019 року № 146 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський завод транспортного устаткування», код ЄДРПОУ 14309464, за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 3.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 24 січня 2019 року № 154 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс Державного
підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення
на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 24341869, за адресою:
м. Харків, вул. Халтуріна, 46.

Херсонська область,
АРК та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севатополі
від 15.01.2019 № 21 прийнято рішення про приватизацію об’єкта

малої приватизації державної власності соціально-культурного призначення: «Оздоровчий табір «Фрегат», який перебуває на балансі
Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» та розташований за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис, вул. Набережна, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області від 23.01.2019 № 8-МП прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності окремого майна – будівлі та споруди у складі: склад (літ. А-1); склад (літ. А-1-1);
техприміщення (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; вимощення асф/бет, І (19500, Черкаська обл.,
м. Городище, вул. Чехова, 2а) шляхом продажу на аукціоні, балансоутримувач – Управління цивільного захисту Черкаської обласної
державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 23000072.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 23.01.2019 № 9-МП прийнято
рішення про приватизацію об’єкта державної власності окремого
майна – будівля складу (літ. А-1) загальною площею 1129,5 м2; прохідна (літ. Б-1) загальною площею 33,5 м2 (19700, Черкаська обл.,
м. Золотоноша, вул. Миру, 22) шляхом продажу на аукціоні, балансоутримувач – Управління цивільного захисту Черкаської обласної
державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 23000072.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
На виконання наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 25 січня 2019 року № 70 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності: єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод
інженерного озброєння», за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин,
вул. Прилуцька, 131.

 На виконання наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018р. № 1637 «Про затвердження переліків об`єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 25 січня 2019 року № 71 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «171 Чернігівський ремонтний
завод», за адресою: м. Чернігів, вул. Кошового, 1.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 23 січня 2019 року № 39 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – енергоцеху за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 23 січня 2019 року № 40 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі колишньої котельні загальною площею 706,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, літера Є, що в процесі приватизації
не увійшла до статутного капіталу ПрАТ «Зеніт-Сервіс» та перебуває
на його балансі, шляхом викупу ПрАТ «Зеніт-Сервіс».

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 23 січня 2019 року № 41 прийнято рішення
про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Укроборонресурси» за адресою: 03039, м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3 (код за ЄДРПОУ 24967600), шляхом продажу
на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 23 січня 2019 року № 42 прийнято рішення
про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління» за адресою: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20 (код за ЄДРПОУ
23696820), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 23 січня 2019 року № 43 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – складу
збереження матеріалів мобрезерву загальною площею 1159,9 м2
(з обладнанням: кран-балка – 2 одиниці; консольно-поворотний
кран – 1 одиниця; підвісні шляхи, електротельфер – 2 одиниці;
стелаж – 1 одиниця; контейнер – 2 одиниці) за адресою: м. Київ,
вул. Електриків, 26, літера ХХХІІ, що в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»
та перебуває на його балансі, шляхом викупу ПрАТ «Завод «Кузня
на Рибальському».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Продовження. Початок рубрики на стор. 14 – 21

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки державного майна – об’єктів газорозподільної
системи, що обліковуються на балансі ПАТ «Миколаївгаз»,
з метою переоцінки для цілей бухгалтерського обліку,
що відбувся 11.12.2018
Переможцем конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з оцінки об’єктів газорозподільної системи, які не увійшли до статутного капіталу ПАТ
«Миколаївгаз» (код за ЄДРПОУ 05410263, адреса: 54003, м. Ми-

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

колаїв, вул. Погранична, 159) та залишились на його балансі як
державне майно:
1) об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на 31.12.2011 у кількості 5166 об’єктів, у тому числі:
газопроводів – 4060 інвентарних об’єктів; споруд на газопроводах – 1063 інвентарних об’єктів; транспортних засобів спецпризначення – 29 інвентарних об’єктів; інших об’єктів – 14 одиниць. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011;
2) об’єкти газорозподільної системи за результатами інвентаризації станом на 31.12.2016 у кількості 5348 об’єктів, у тому
числі: газопроводів – 4129 інвентарних об’єктів; споруд на газопроводах – 1168 інвентарних об’єктів; транспортних засобів –
29 інвентарних об’єктів; інших об’єктів – 22 одиниці. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Вартість робіт – 160 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 7 календарних днів.
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