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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТі
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна
Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 75,2 м2 на цокольному
поверсі 9-поверхового адмінбудинку, що знаходяться за адресою: 21018, м. Він
ниця, вул. Пирогова, 29 та перебували на балансі Головного управління Державної
казначейської служби України у Вінницькій області, код ЄДРПОУ 37979858. Приватизовано відповідно до ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» шляхом викупу орендарем фізичною особою – підприємцем –
Андреяшкіним І. В. за ціною 523 933,20 грн (п’ятсот двадцять три тисячі дев’ятсот
тридцять три грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 87 322,20 грн (вісімдесят сім тисяч
триста двадцять дві грн 20 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (колишній дитячий
садок) загальною площею 236,6 м2 з водопроводом, розташований за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23а, приватизовано
шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 6 675,67 грн, у тому числі ПДВ – 1 112,61 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення площею 263,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 12, що перебуває на балансі Комунального підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом
викупу. Покупець – фізична особа – Скоропада Петро Михайлович, ціна продажу –
1 400 380,68 грн, в тому числі ПДВ – 233 396,78 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності
Окреме майно – нежитлове приміщення площею 307,7 м2 за адресою: Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Шептицького, 1, що перебуває на балансі Комунального
підприємства «Червонограджитлокомунсервіс». Приватизовано шляхом викупу. Покупець – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Чародійка»,
ціна продажу – 1 705 305,72 грн, в тому числі ПДВ – 284 217,62 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – гараж з оглядовою ямою загальною площею 32,5 м2 за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Горького, 14а, що обліковується на балансі
Головного управління статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227),
приватизовано фізичною особою Ювченко Н. Є., як учасником електронного аукціону, за 48000,00 грн, у тому числі ПДВ – 8000,00 грн.

Рівненська та житомирська ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В, що знаходиться за адресою: 35350, Рівненська область, Гощанський район,
смт Гоща, вул. Промислова,1, що перебувають на балансі ТзОВ «ПМК-5», код за
ЄДРПОУ 01273421, приватизовано переможцем електронного аукціону фізичною
особою – Власюком Богданом Віталійовичем. Ціна продажу становить 78 758,45
грн (сімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень 45 коп.), у тому числі ПДВ –
13 126,41 грн (тринадцять тисяч сто двадцять шість гривень 41 копійка).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – приміщення їдальні
загальною площею 391,4 м2 в будівлі торгового комплексу
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення їдальні загальною
площею 391,4 м2 в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч.
приміщення: на І поверсі з № 14 до № 33 площею 379,3 м2; підвал № 1
площею 12,1 м2, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742.
Місцезнаходження об’єкта: 24357, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 24д.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні
дані): Новоободівська сільська рада, код ЄДРПОУ 4331099. Місцезнаходження та
контактні дані зберігача: 24357, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Обо-

України

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
дівка, вул. Центральна, 1, контактна особа: голова Новоободівської сільської ради
Мороз Ніна Пилипівна, тел. (04343) 5-14-82.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення їдальні загальною площею
391,4 м2 розташовані в двоповерховій будівлі торгового комплексу літ. А, 1977
року побудови. Перебуває в задовільному стані, за призначенням не використовується.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно 23.09.2019, номер запису про право власності: 33348416, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 182063223.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова
Ободівка, вул. Призаводська, 24д, окремо не виділена. Інформація про кадастровий
номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право власності на земельну ділянку не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
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 приміщення їдальні загальною площею 391,4 м2 в будівлі торгового
комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі з № 14 до № 33 площею 379,3 м2;
підвал № 1 площею 12,1 м2, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 року № 432.
Покупець приміщення їдальні загальною площею 391,4 м2 в будівлі торгового
комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі з № 14 до № 33 площею 379,3 м2;
підвал № 1 площею 12,1 м2, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 329950,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 164975,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 164975,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32995,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16497,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16497,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 2700,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери
рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
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Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Новоободівської сільської
ради Мороз Ніна Пилипівна, тел. (04343) 5-14-82.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46,
тел./факс (0432) 67-30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 28.10.2019
№ 394 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000047-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 3299,50 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1649,75 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1649,75 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
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях про продаж на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації, окремого майна – приміщення
побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 в будівлі
торгового комплексу
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: приміщення
побуткомбінату загальною площею 261,4 м2 в будівлі
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі
з № 34 до № 39 площею 139,4 м2; на ІІ поверсі з № 40
до № 52 площею 122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4,
сходи а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742.
Місцезнаходження об’єкта: 24357, Вінницька обл., Тростянецький
р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і
контактні дані): Новоободівська сільська рада, код ЄДРПОУ 4331099.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 24357, Вінницька обл.,
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Центральна, 1, контактна
особа: голова Новоободівської сільської ради Мороз Ніна Пилипівна,
тел. (04343) 5-14-82.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення побуткомбінату
загальною площею 261,4 м2 розташоване в двоповерховій будівлі
торгового комплексу літ. А, 1977 року побудови. Перебуває в задовільному стані, за призначенням не використовується.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 23.09.2019, номер запису про право власності: 33348680, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 1920616205241.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл.,
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д, окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове
призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право
власності на земельну ділянку не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація приміщення побуткомбінату загальною площею
261,4 м2 в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на
І поверсі з № 34 до № 39 площею 139,4 м2; на ІІ поверсі з № 40 до
№ 52 площею 122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4, сходи а3, що не
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 м2
в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі
з № 34 до № 39 площею 139,4 м2; на ІІ поверсі з № 40 до № 52 площею 122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4, сходи а3, що не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 217485,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108742,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 108742,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21748,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10874,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10874,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2720,00 грн в місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Новоободівської сільської
ради Мороз Ніна Пилипівна, тел. (04343) 5-14-82.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з
8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46,
тел./факс. (0432) 67-30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 28.10.2019
№ 395 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000049-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 2174,85 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1087,43 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1087,43 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
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях про продаж на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації, окремого майна – одноповерхової
адміністративної будівлі АТЦ площею 45,7 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: одноповерхова
адміністративна будівля АТЦ площею 45,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22162, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4в.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезна
ходження і контактні дані): ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», код
ЄДРПОУ 31187853, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Михайлин,
вул. Заводська, 4. Директор ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» Коломієць Олександр Григорович, тел. (0242) 37-2-88, (0242) 37-2-45.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова адміністративна будівля АТЦ, 1959 року побудови, площею 45,7 м2, перебуває
в технічно незадовільному стані. З 1990 року не експлуатується, за
призначенням не використовується.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 22.10.2019, номер запису про право власності: 33771237, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 1941961105214.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4в, окре-

мо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове
призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Право
власності на земельну ділянку не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація одноповерхової адміністративної будівлі АТЦ площею 45,7 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432. Покупець одноповерхової адміністративної будівлі АТЦ площею 45,7 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 13482,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6741,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6741,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1348,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 674,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 674,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2750,00 грн в місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТзОВ «ЮзефоМиколаївська АПК» Коломієць Олександр Григорович, тел. (0242)
37-2-88, (0242) 37-2-45.
Найменування організатора аукціону Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з
8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46,
тел./факс. (0432) 67-30-41, адреса електронної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 28.10.2019
№ 396 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000031-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 134,82 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 67,41 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 67,41 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.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях про проведення продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації,
окремого майна – нежитлового вбудованого
приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення
№ 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової
адміністративної будівлі, що не увійшло до статутного
капіталу ЗАТ «Вінницький кущовий інформаційнообчислювальний центр», код ЄДРПОУ 5521867.
Місцезнаходження об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23.
Балансоутримувач (найменування, його місцезнаходження, контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення № 58
площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, яка становить 1/200 частки адміністративної будівлі, 1965 року
побудови. Проводиться державна реєстрація приміщення. Об’єкт
перебуває в оренді, договір від 29.12.2006 № 277-ГТ, орендар – фізична особа – підприємець Метан Валерій Едуардович, орендована
площа – 25,3 м2, розмір місячної орендної плати – 1012,16 грн, строк
дії договору оренди: до 31.12.2019 включно.
Договір оренди зберігає свою чинність згідно із ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: Інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень, відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Приватизація нежитлового вбудованого приміщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 № 432.
Покупець нежитлового вбудованого приміщення № 58 площею
25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі має
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 231 849,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 115 924,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 115 924,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23 184,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 592,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 592,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницький областях витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 1000,00 грн в місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок №37185070056369 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс
(0432) 67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу
приватизації державного майна Управління приватизації, управління
державним майном та корпоративними правами держави Лукашук
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Вікторія Василівна, тел. (0432)67-27-46, адреса електронної пошти:
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 28.10.2019
№ 398 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000023-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 318,49 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 159,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 159,25 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна –
приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому
поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого
за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка,
вул. Лагонди, 30, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Вільшанському
районі Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 36542400)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому
поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а».
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Відомості про об’єкт: приміщення (гараж) вбудоване в адміністративну будівлю, яка побудована з цегли, фундаменти збірні залізобетонні, покрівля азбофанерна, перекриття – залізобетонні плити.
Рік будівництва – 1994. Приміщення не використовується і потребує
ремонту. Право державної власності зареєстровано 20.03.2017, номер запису 19529954.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій в постійне користування Управлінню Державної
казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, на підставі Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою від 17 травня 2005 року, серія ЯЯ №155095;
кадастровий номер 3524355100:50:103:0001.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 36542400, адреса: Кіровоградська обл., смт Вільшанка,
вул. Лагонди, 30.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 10 грудня 2019 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
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 малої приватизації – окремого майна –
приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі
в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30 (код ЄДРПОУ
36542400), 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
(із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30 (код ЄДРПОУ 36542400),
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 62 470,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 235,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 235,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 247,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 123,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 123,50 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти).
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 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30.
Контактна особа: Мосінзова Лариса Миколаївна, телефон (05250)
9-75-70, адреса електронної пошти: office.Vilsh@kr.treasury.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа –
Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: (0522) 33-24-00, (0522)
33-25-79; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000046-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 624,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 312,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 312,35 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
про приватизацію об’єкта державної власності –
єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «Трансмаш», що розташований
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Коломойцівська, 25
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс колишнього державного підприємства
«Трансмаш».
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.
Код ЄДРПОУ: 20281076 (державне підприємство припинено).
Основні види діяльності колишнього державного підприємства
«Трансмаш» за КВЕД:
35.20.1 – виробництво залізничного рухомого складу (основний);
35.20.2 – ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якій розташовано підприємство, умови користування
ними: до складу єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Трансмаш» входять: 37 об’єктів нерухомості,
з них 15 об’єктів незавершеного будівництва (готовність об’єктів становить приблизно 60-70 відсотків), 10 інвентарних одиниць колісних
транспортних засобів, 986 інвентарних одиниць обладнання й інвентарю. У наявності інженерні встаткування: електро- водопостачання,
вентиляція, опалення, каналізація. Будівлі та споруди перебувають
у хорошому та задовільному стані. Для експлуатації за прямим функціональним призначенням проведення ремонтних робіт не потрібно.
Право власності на об’єкт зареєстровано 25.06.2019.
Загальна площа земельних ділянок становить 201 211 м 2
(земельна ділянка площею 154 448 м 2 , кадастровий номер
1211000000:04:432:0007, земельна ділянка площею 46 763 м2, кадастровий номер 1211000000:04:432:0003), на яких розташовані
будівлі та споруди промислового комплексу колишнього державного
підприємства «Трансмаш», перебуває у користуванні ТОВ «Трансмаш» на підставі договору оренди земельної ділянки від 09.01.2008
№04081080001 з Криворізькою міською радою.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори відсутні.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин:
викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 02 грудня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 81 091 807,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
40 545 903,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
40 545 903,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 8 109 180,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
4 054 590,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 054 590,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
створення не менше 10 робочих місць;
забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці (Закон України від 21.11.2002 № 229-IV «Про охорону праці»);
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил шодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм
та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки відповідно до
нормативно-правових актів та законодавства України;
відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 38 000,00 грн в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 28.10.2019 № 12/01-155-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-08-19-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 810 918,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
405 459,04 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 405 459,04 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/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта соціально-культурного
призначення – дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий),
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9 та перебуває на балансі
ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00191000)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: дитячий комбінат № 2
(63) (недіючий).
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп.
Південний, 9.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляну двоповерхову
будівлю літ. А-2 загальною площею 547,3 м2 (рік побудови – 1958),
цегляну господарську будівлю літ. Ж загальною площею 77,2 м2,
басейн – І, замощення – ІІ, огорожа № 1–3. Потребує проведення
капітального ремонту. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна 10546115.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
інформація щодо присвоєння кадастрового номера та наявності
правовстановлюючих документів на земельну ділянку під об’єктом
у Державному реєстрі земель відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000). Контактний
телефон: (056) 407-73-01.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

6 листопада 2019 року

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 02 грудня 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 864 978,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –
432 489,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 432 489,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 86 497,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 43 248,9 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 43 248,9 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
збереження соціально-культурного призначення з можливістю
перепрофілювання;
відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 9 300,00 грн (дев’ять тисяч триста гривень 00
коп.) в місячний термін з дати укладання договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який обєкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45).
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (044) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.10.2019 № 12/01-156-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000159-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, та між аукціоном за методом покрокового
зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 8 649,78 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 324,89 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 324,89 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/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова
будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною
площею 124,0 м2 з ґанком літ. а, що розташована за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
(колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною площею
124,0 м2 з ґанком літ. а.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл. м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 210.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану одноповерхову будівлю колишньої митниці (митного посту). До
будівлі підведені основні комунікації: опалення, водопостачання,
електрика. Технічний стан об’єкта незадовільний. Будівля розташована на третій лінії.
Інформація про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді строком до 2021 року. Орендар – АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,

код ЄДРПОУ 05393139. Цільове призначення земельної ділянки:
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки:
1211900000:02:019:0033. Окремо під об’єкт земельна ділянка не
виділялась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація про договори оренди відсутня.
Інформація про балансоутримувача: АТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05393139), знаходиться за адресою: 51200, Дніпропетровська обл. м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 115. Контактний телефон (0569) 69 75 01.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі
змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 02.12.2019. Час проведення
аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 431 795,00 грн;
на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 215 897,50 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 215 897,50 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 43 179,50 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 21 589,75 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 589,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях послуг незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 3 800,00 грн в
місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Педенко Марина Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.10.2019 № 12/01-154-РП
«Про продаж на електронному аукціоні об’єкта державної власності – нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною
площею 124,0 м2 з ґанком літ. а».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-28-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 4 317,95 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 158,98 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 158,98 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/.
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відомості
приватизації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Тернопільській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлової будівлі – адміністративного будинку
загальною площею 195,9 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля –
адміністративний будинок загальною площею 195,9 м2.
Місцезнаходження: 47600, Тернопільська область, Козівський
район, смт Козова, вул. Грушевського, 19.
Дані про об’єкт приватизації: нежитлова будівля – адміністративний будинок є одноповерховою будівлею ІІІ групи капітальності, яка
розташована у центральній частині міста та складається: з підвалу
загальною площею 42,2 м2 і першого поверху загальною площею
153,7 м2. У будівлі наявні електропостачання і газопостачання. З обох
боків об’єкта прибудовані житлові та комерційні будівлі. У приміщеннях поз. 1-2, 1-10 встановлено металопластикові вікна, виконано косметичний ремонт головного фасаду та побілка приміщень поз. 1-1,
1-2, 1-5, 1-6, 1-10. Будівля 1905 року побудови, не експлуатується,
потребує проведення капітального ремонту. Технічний стан приміщень та будівлі – незадовільний.
Функціональне використання об’єкта приватизації та умови користування: адміністративне, для розміщення офіса, закладу торгівлі.
Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації:
земельна ділянка площею 0,033 га, кадастровий
№ 6123055100:02:003:0058; цільове призначення (використання)
земельної ділянки: громадського призначення, державного управління та місцевого самоврядування; вид речового права: право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач: Головне
управління статистики у Тернопільській області.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не укладались.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374).
Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: 46001,
м. Тернопіль, тел.. Над Ставом,10, тел.. (0352) 52-50-31.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 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 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 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 196 710,00 (сто дев’яносто шість тисяч сімсот десять) гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98 355,00 (дев’яносто вісім
тисяч триста п’ятдесят п’ять) гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98 355,00 (дев’яносто вісім
тисяч триста п’ятдесят п’ять) гривень.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 19 671,00 (дев’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят одна) гривня;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 835,50 (дев’ять тисяч вісімсот тридцять п’ять) гривень 50 (п’ятдесят) копійок;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 835,50 (дев’ять тисяч вісімсот тридцять п’ять) гривень 50 (п’ятдесят) копійок.
Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 (вісімсот тридцять чотири) гривні 60 (шістдесят) копійок.
Умови продажу:
Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях вартість послуг з проведення оцінки об’єкта приватизації
в процесі приватизації нежитлової будівлі – адміністративного будинку загальною площею 195,9 м2 в сумі 4 000 (чотири тисячі) грн
без ПДВ (договір № 21 від 19.02.2019 про надання послуг з оцінки
об’єкта приватизації) протягом двох місяців після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації відповідно до Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № 37182000142097 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок № 37315026142097 (для перерахування гарантійного внеску)

№ 45 (1273)

Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, 76019
Рахунок: 25209000000058 (долари США), 25209000000058 (євро)
(для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Банк одержувача: АТ «Укрексімбанк»
Адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ, 03150
МФО: 322313
Код ЄДРПОУ: 42891875
Призначення платежу: (обов’язково вказати призначення платежу)
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 16.00
за місцезнаходженням об’єкта: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт Козова, вул. Грушевського, 19.
ПІБ контактної особи: Яремчук Ярослав Романович, моб. тел.
0673516910.
Найменування організатора аукціону: Управління забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, що знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11; адреса веб-сайта http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок: (0352)-25-04-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 22.10.2019 № 27.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-03-000020-1.
Період між аукціоном:
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 – 1 967,10 (одна тисяча дев’ятсот шістдесят
сім) гривень 10 (десять) копійок;
аукціону із зниженням стартової ціни – 983,55 (дев’ятсот вісімдесят три) гривні 55 (п’ятдесят п’ять) копійок;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 983,55 (дев’ятсот вісімдесят
три) гривні 55 (п’ятдесят п’ять) копійок.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної
академії наук України за адресою: Київська область,
м. Бровари, бульвар Незалежності, 34-а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – Дослідний завод Інституту проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної
академії наук України.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 34-а.
Опис об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва складається з:
інженерно-лабораторної прибудови (літ. «А») площею
9 799,0 м2;
основного корпусу (літ. «А’») площею 20 429,7 м2;
складського блоку із центральним тепловим пунктом (літ. «Б»)
площею 1 908,4 м2;
елементів систем каналізації (споруда № 1; споруда № 2);
4 каналізаційних колодязів.
Також на будівельному майданчику є матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва, у кількості 111 одиниць згідно з інвентаризаційним описом придбаних для
об’єкта незавершеного будівництва матеріалів, виробів, конструкцій,
завезених на будівельний майданчик і не використаних для будівництва, складеним станом на 02.10.2019.
Дані про земельну ділянку: площа – 8,4349 га; кадастровий номер – 3210600000:01:061:0010; цільове призначення – 11.02 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; форма власності – державна; обмеження у використанні земельної ділянки – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта
енергетичної системи; площа земельної ділянки (її частини), на яку
поширюється дія обмеження – 1,9448 га. Ринкова вартість об’єкта
незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук
України за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 34-а, розрахована з урахуванням права користування земельною ділянкою під плямою забудови.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: об’єкт незавершеного будівництва
складається з:
інженерно-лабораторної прибудови (літ. «А») площею 9 799,0 м2
(рівень будівельної готовності 45 %);
основного корпусу (літ. «А’») площею 20 429,7 м2 (рівень будівельної готовності 25 %);
складського блоку із центральним тепловим пунктом (літ. «Б»)
площею 1 908,4 м2 (рівень будівельної готовності 30 %);
елементів систем каналізації (споруда № 1; споруда № 2);
4 каналізаційних колодязів.
Реєстраційний номер: 1767716432106.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 122 606,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 561 303,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 561 303,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Стартова ціна об’єкта встановлена шляхом проведення незалежної оцінки з визначенням ринкової вартості з врахуванням права
користування земельною ділянкою під забудовою.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 912 260,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 956 130,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 956 130,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – Дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України
за адресою: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності,
34-а (далі – Об’єкт малої приватизації) здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у
розмірі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області) витрати на
оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням
технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 186 352 (сто
вісімдесят шість тисяч триста п’ятдесят дві) гривні 65 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівліпродажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування
об’єкта: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 34-а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 28.10.2019 № 152.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000063-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 191 226,06 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 95 613,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 95 613,03 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва школи,
розташованого за адресою: Чернігівська обл., Срібнянський
район, с. Сокиринці, вул. Галаганівська, 55, що перебуває
на балансі Управління капітального будівництва
Чернігівської обласної державної адміністрації
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво школи.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Галаганівська, 55.
Найменування балансоутримувача: Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, тел. (0462) 4-00-54.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт:
одноповерхова будівля, стіни виконано із силікатної цегли, перекриття – залізобетонні, підвал – із залізобетонних плит.
Рівень будівельної готовності за даними КП «Прилуцьке МБТІ» –
19 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка не сформована.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2564.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27.11.2019. о 9.00.
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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні без умов: 83 514,00 грн (вісімдесят три тисячі п’ятсот
чотирнадцять грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 8 351,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни: 41 757,00 грн (сорок одна
тисяча сімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 4 175,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
41 757,00 грн (сорок одна тисяча сімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 4 175,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Київській області;
МФО 820172.
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Київській області;
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivsʹkyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект
Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: 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: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 28.10.2019 № 13/62 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-05-30-000004-1.
Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
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Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону: 835,14 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 417,57 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 417,57 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 школи,
розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
смт Козелець, вул. Соборності, 70-А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво школи.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, смт Козелець,
вул. Соборності, 70-А.
Найменування балансоутримувача: Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, тел. (0462) 677-104.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт:
об’єкт перебуває на початковій стадії будівництва та має ознаки
руйнування. Виконані земельні роботи, збудовано підвальне приміщення, стіни, внутрішні перегородки та перекриття виконані з
залізобетонних блоків. Частково розпочато будівництво приміщень
першого поверху. Припинено будівництво в 2002 році. Об’єкт розташований неподалік від центру селища.
Рівень будівельної готовності становить 18,2 %.
Відомості про земельну ділянку:
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, площа – 0,7200 га, кадастровий
№ 7422055100:72:162:0066.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/95.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27.11.2019 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 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні без умов: 779 203,00 грн (сімсот сімдесят дев’ять тисяч
двісті три гривні 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 77 920,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни: 389 601,50 грн (триста вісімдесят дев’ять тисяч шістсот одна гривня 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 38 960,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни:
389 601,5 грн (триста вісімдесят дев’ять тисяч шістсот одна гривня
50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 38 960,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Київській області;
МФО 820172.
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування гарантійного внеску);
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Київській області;
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект

Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса вебсайта: 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: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302,
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 28.10.2019 № 13/63 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-25-000001-1.
Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта
приватизації:
для аукціону: 7 792,03 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 3 896,02 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 3 896,02 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
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
павільйону «Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2
за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,
68, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – павільйон
«Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774).
Державна реєстрація: Свідоцтво про право власності на нерухоме
майно від 26.03.2008, видане на підставі Рішення виконкому Обухівської міської ради від 14.12.2007 № 1616.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 268 567,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 134 283,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 134 283,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 856,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 428,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 428,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – павільйону «Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2 за адресою:
Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68, балансоутримувачем
якого є Обухівське міжрайонне управління водного господарства (код
ЄДРПОУ 05430774) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни
у розмірі 4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівліпродажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
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7

відомості
приватизації

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кондрацька Альона Сергіївна –
головний бухгалтер Обухівського міжрайонного управління водного
господарства, тел. роб. (045) 72-5-10-30.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 29.10.2019 № 156.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-24-000003-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 685,67 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 342,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 342,84 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
ремонтної майстерні (літ. Д) загальною площею 766,3 м2
за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова,
68, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – ремонтна
майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Обухів, вул. Каш
танова, 68.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774).
Державна реєстрація: Свідоцтво про право власності на нерухоме
майно від 26.03.2008, видане на підставі Рішення виконкому Обухівської міської ради від 14.12.2007 № 1616.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 485 856,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 742 928,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 742 928,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 148 585,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74 292,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74 292,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
ремонтної майстерні (літ. Д) загальною площею 766,3 м2 за адресою:
Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68, балансоутримувачем
якого є Обухівське міжрайонне управління водного господарства (код
ЄДРПОУ 05430774) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області) витрати на оплату
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта
малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі
4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти
календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
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Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 68.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кондрацька Альона Сергіївна –
головний бухгалтер Обухівського міжрайонного управління водного
господарства, тел. роб. (045) 72-5-10-30.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 29.10.2019 № 157.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-24-000004-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 14 858,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 7 429,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 429,28 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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної
власності, окремого майна – приміщення першого поверху
будівлі (літ. А) № 115-117, № 119-121
загальною площею 107,9 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: приміщення першого поверху будівлі (літ.
А) № 115-117, № 119 -121 загальною площею 107,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 65.
Балансоутримувач: Управління Держпраці у Черкаській області
(код за ЄДРПОУ 39881228). Адреса: 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел./факс (0472) 33-68-64, бухгалтерія (0472) 36-21-78.
Відомості про об’єкт: приміщення першого поверху № 115-117 та
№ 119-121 загальною площею 107,9 м2 двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А). Рік побудови – 1994. Фундамент – залізобетонні
блоки, каркас, стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити; дах і покрівля – плоска, рулонна; підлога бетонна, лінолеум, вікна дерев’яні, металеві решітки; двері – металеві та дерев’яні.
Внутрішнє опорядження – штукатурка, водоемульсійне пофарбування, шпалери; зовнішнє опорядження – плитка. Будівля розташована на околиці міста. Наявні інженерні мережі: електропостачання,
водопостачання, каналізація, опалення. Внутрішнє облаштування
приміщень та комунікаційні мережі потребують ремонту. Загальний
технічний стан незадовільний, фізичний знос: 42 %.
Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою в особі Управління Держпраці у Черкаській області 09.11.2018,
реєстраційний номер об’єкта – 1694721371108.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розміщена будівля, обліковується за Білоцерківським квартирноексплуатаційним відділом, цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
форма власності – державна, кадастровий номер відсутній.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 грудня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні та закритих цінових пропозицій.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
у проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого

подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 257 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 128 750,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 128 750,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 875,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 875,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 %.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом
на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу в сумі 2000,00 грн (дві тисячі гривень 00
копійок) на рахунок органу приватизації, який буде вказано в договорі
купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000 м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електрон
ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 29 жовтня 2019 року
№ 0140-О (протокол № 3 від 29.10.2019 засідання аукціонної комісії
з підготовки до продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-05-31-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 575,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 287,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 287,50 грн.
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Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів
електронного майданчика, які мають право використовувати електрон
ний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаражів (літ. Д) загальною площею 251,5 м2 за
адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103,
балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – гаражі (літ.
Д) загальною площею 251,5 м2.
Місцез нах од ження об’єкта: Київська область, м. Кагарлик,
вул. Фрунзе, 103.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Інформація про балансоутримувача: Обухівське міжрайонне
управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05430774).
Реєстраційний номер: 27658805.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 239 566,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 119 783,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 119 783,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23 956,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 978,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 978,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
гаражів (літ. Д) загальною площею 251,5 м2 за адресою: Київська
область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103, балансоутримувачем якого є Обухівське міжрайонне управління водного господарства (код
ЄДРПОУ 05430774) (далі – Об’єкт малої приватизації), здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області) витрати на оплату
послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта
малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі
4 700 (чотири тисячі сімсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти
календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місце
знаходженням: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Кондрацька Альона Сергіївна –
головний бухгалтер Обухівського міжрайонного управління водного
господарства, тел. роб. (045) 72-5-10-30.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 23.10.2019 № 135.

6 листопада 2019 року

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-24-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 395,66 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 197,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 197,83 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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – одноквартирного житлового
будинку за адресою: Київська область, Сквирський район,
с. Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36, який під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський»
(правонаступник ТДВ «Тхорівське»)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Сквирський район,
с. Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: ТДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ 03376929).
Рівень будівельної готовності: 70 %.
Реєстраційний номер: 1822846232240.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27.11.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 117 687,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 843,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 58 843,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 768,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 884,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 884,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою:
Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8-го Березня,
36, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Тхорівський» (правонаступник ТДВ «Тхорівське») (далі – Об’єкт малої
приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати
на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки
Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у
розмірі 6 500 (шість тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу
відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській області) витрати на
оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорту Об’єкта малої приватизації у розмірі 3 600
(три тисячі шістсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно
до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA878201720000037187022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325

в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування
об’єкта: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8-го
Березня, 36.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 23.10.2019 № 134.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000032-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 176,87 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 588,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 588,44 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.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
склад кисневих балонів та карбіду кальцію,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: склад кисневих
балонів та карбіду кальцію.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 31.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля із силікатної
цегли загальною площею 116,2 м2 з ґанком.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (ЮжноУкраїнська АЕС) радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом
2.2 рішення в зоні санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих
будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих
установ, а також промислових підприємств, об’єктів громадського
харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління забезпечення реалізації
повноважень в Миколаївській області Регіонального відділення ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
з умовами: 13292,00 грн (тринадцять тисяч двісті дев’яносто дві
гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1329,20 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 6646,00 грн (шість тисяч шістсот сорок
шість гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 664,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 6646,00 грн (шість тисяч шістсот сорок шість
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 664,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
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Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10
банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу;
розібрати об’єкт приватизації, привести земельну ділянку, на якій
він розташований, в придатний для використання стан та провести
державну реєстрацію знищення об’єкта приватизації протягом 2 років з моменту підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення ФДМУ по Одеській
та Миколаївській областях, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512)
47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни, здійснюється з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
(крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті
для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені
на веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37187082063735 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронн ого майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37311082163735, в Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ
43015722, сплачений гарантійний внесок переможця електронного
аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі
в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 24.10.2019 № 425 «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – склад кисневих
балонів та карбіду кальцію, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661 та
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 31».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-10-03-000009-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 132,92 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 66,46 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і
з якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – сховище
зрідженого пропан-бутану, що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: сховище зрідженого
пропан-бутану.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 32.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: сховище зрідженого пропан-бутану: напівзруйнована будівля (три частини стіни від будівлі) із червоної цегли
загальною площею 20,5 м2.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від 24.10.1990
№ 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (Южно-Українська
АЕС) радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом 2.2 рішення
в зоні санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих
будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих
установ, а також промислових підприємств, об’єктів громадського
харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління забезпечення реалізації
повноважень в Миколаївській області Регіонального відділення ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
з умовами: 135,00 грн (сто тридцять п’ять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 13,50 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 67,50 грн (шістдесят сім гривень
50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6,75 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 67,50 грн (шістдесят сім гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6,75 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 3100 (три тисячі сто) гривень за проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
розібрати об’єкт приватизації, привести земельну ділянку, на якій
він розташований, в придатний для використання стан та провести
державну реєстрацію знищення об’єкта приватизації протягом 2 років з моменту підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення ФДМУ по Одеській
та Миколаївській областях, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512)
47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни, здійснюється з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
(крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті
для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску розміщені
на веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37187082063735 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37311082163735, в Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ
43015722, сплачений гарантійний внесок переможця електрон
ного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації
переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 24.10.2019 № 424 «Про затвердження умов
продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – сховище зрідженого пропан-бутану, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661 та
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 32».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-10-22-000004-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1% стартової ціни,
що становить 1,35 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 0,68 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
аргоно-киснева газофікаційна станція,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: аргоно-киснева
газофікаційна станція.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 29.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля із червоної
цегли загальною площею 372,0 м2 з ґанком, ємність для зливу кисню, щогла освітлення, стовпи залізобетонні, огорожа, замощення.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (ЮжноУкраїнська АЕС) радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом
2.2 рішення в зоні санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих
будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих
установ, а також промислових підприємств, об’єктів громадського
харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 29. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління забезпечення реалізації
повноважень в Миколаївській області Регіонального відділення ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 30468,00 грн (тридцять тисяч чотириста шістдесят вісім
гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3046,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 15234,00 грн (п’ятнадцять тисяч двісті
тридцять чотири гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1523,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 15234,00 грн (п’ятнадцять тисяч двісті тридцять чотири гривні 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1523,40 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
сплатити кошти в сумі 6900 (шість тисяч дев’ятсот) гривень за
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10
банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу;
розібрати об’єкт приватизації, привести земельну ділянку, на якій
він розташований, в придатний для використання стан та провести
державну реєстрацію знищення об’єкта приватизації протягом 2 років з моменту підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення ФДМУ по Одеській
та Миколаївській областях, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512)
47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті для
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на
веб-сторінці адміністратора:https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37187082063735 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронн ого майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37311082163735, в Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ
43015722, сплачений гарантійний внесок переможця електронного
аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі
в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 24.10.2019 № 426 «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – аргоно-киснева
газофікаційна станція, що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661 та
розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 29».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-10-22-000003-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 304,68 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 152,34 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
центральний розподільчий пункт будівельної бази,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: центральний
розподільчий пункт будівельної бази.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 22.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС», Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефони: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (61,4 м2)
з двома металевими воротами, перекриття із залізобетонних плит,
покрівля пласка.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від
24.10.1990 № 299 встановлено санітарно-захисну зону АЕС (ЮжноУкраїнська АЕС) радіусом 2,5 км від центру площадки АЕС. Пунктом
2.2 рішення в зоні санітарного режиму забороняються всі види будівництва, господарська діяльність, що не має відношення до експлуатації АЕС.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 32 Закону України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» у санітарно-захисній зоні забороняється розміщення жилих
будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих
установ, а також промислових підприємств, об’єктів громадського
харчування, допоміжних та інших споруд, не пов’язаних з діяльністю ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами.
Об’єкт приватизації розташований в межах санітарно-захисної
зони Южно-Української АЕС.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00,в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління забезпечення реалізації
повноважень в Миколаївській області Регіонального відділення ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок:
(0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 48676,02 грн (сорок вісім тисяч шістсот сімдесят шість
гривень 02 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 4867, 60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 24 338,01 грн (двадцять чотири тисячі
триста тридцять вісім гривень 01 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 2433,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 24 338,01 грн (двадцять чотири тисячі триста
тридцять вісім гривень 01 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 2433,80 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
розібрати об’єкт приватизації, привести земельну ділянку, на якій
він розташований, в придатний для використання стан та провести
державну реєстрацію знищення об’єкта приватизації протягом 2 років з моменту підписання акта приймання-передачі;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення ФДМУ по Одеській
та Миколаївській областях, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512)
47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни, здійснюється з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку
(крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом), на рахунки оператора електронного майданчика, відкриті
для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску розміщені
на веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37187082063735 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронн ого майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37311082163735, в Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ
43015722, сплачений гарантійний внесок переможця електронного
аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі
в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях від 24.10.2019 № 423 «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – центрального розподільчого пункту будівельної бази, що перебуває на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ 24584661
та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
Проммайданчик, 22».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-10-03-000008-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 486,76 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 243,38 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – спальний корпус
№ 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик»,
що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20а
та перебуває на балансі ПАТ «Полтаваобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131819)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: спальний корпус № 2 в дитячому
оздоровчому таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): спальний корпус № 2 – це окремо розташований громадський будинок в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик» загальною площею 222,8 м2. Елементи будівлі: фундамент –
цегла, стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття – з/б плити,
підлога – дерево, сходи – наявні, вікна та двері – наявні. Внутрішнє
та зовнішнє оздоблення – наявне. Інженерні комунікації – електропостачання. Фактичний стан об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – об’єкт використовується за своїм функціональним призначенням як спальний
корпус дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення використовується сезонно – в літній період.
Право власності: здійснюються реєстраційні дії.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під
дитячим оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним корпусом № 2 орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором оренди № 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49 років.
Кадастровий номер земельної ділянки 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на земельну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не встановлені.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини:
укладено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ та ПАТ «Полтаваобленерго».
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ
00131819) за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, (0532)
51-63-59.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 05 грудня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст.
22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення –
спальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик»,
що розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20а, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від
18.01.2018 №2269-VІІІ, Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Покупець об’єкта державної власності зобов’язаний:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом 3
років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений

в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 (чотири тисячі одна
грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 1 541 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 770 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 770 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами –154100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 77050,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу: аукціони з умовами.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та
проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA648201720000037316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна,
телефон (050) 957-51-02.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної
Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях області від 28 жовтня
2019 № 830.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-18-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15410,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7705,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7705,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації
соціально-культурного призначення – спальний корпус
№ 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик»,
що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20б
та перебуває на балансі ПАТ «Полтаваобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131819)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: спальний корпус № 6 в дитячому
оздоровчому таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20б.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): спальний корпус № 6 – це окремо розташований громадський будинок в дитячому оздоровчому таборі
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відомості
приватизації
м 2.

«Енергетик» загальною площею 229,6
Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття –
з/б плити, підлога – дерево, сходи – наявні, вікна та двері – наявні.
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення – наявне. Інженерні комунікації:
електропостачання, водопостачання та водовідведення. Фактичний
стан об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування – об’єкт використовується за своїм функціональним призначенням, як спальний
корпус дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення використовується сезонно – в літній період.
Право власності: здійснюються реєстраційні дії.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під
дитячим оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним корпусом № 6 орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором оренди № 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49 років.
Кадастровий номер земельної ділянки: 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на земельну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не встановлені.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини:
укладено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ та ПАТ «Полтаваобленерго».
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ
00131819) за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, (0532)
51-63-59.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 05 грудня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні
не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст.
22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення –
спальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик»,
що розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20б, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» від
18.01.2018 № 2269-VІІІ, Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Покупець об’єкта державної власності зобов’язаний:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом 3
років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України;
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення
оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 (чотири тисячі
грн 00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору
купівлі-продажу об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 1 591 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 795 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 795 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами –159100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 79550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79550,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу: аукціони з умовами.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства),її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № : UA568201720000037189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA648201720000037316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
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Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Потоки, вул. Лісова, 20а.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна,
телефон: (050) 957-51-02.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях, у розділі «Каталог об’єктів» http://www.
spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях області від 28 жовтня
2019 № 831.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-09-18-000009-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять)днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15910,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7955,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7955,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про проведення в електронній торговій
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації соціально-культурного призначення –
їдальня, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: їдальня.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Шишацький р-н,
с. Яреськи, вул. Новаторів, 24.
Відомості про об’єкт нерухомого майна: нежитлове вбудоване
приміщення, розташоване на першому поверсі будівлі головного
корпусу Яреськівського цукрового заводу, рік побудови – 1989, загальна площа – 55,0 м2. Елементи будівлі: стіни – цегла, перекриття – залізобетонні плити, підлога – керамічна плитка, фундамент –
залізобетон. Опоряджувальні роботи – штукатурка, пофарбування,
побілка. Інженерні комунікації – електропостачання. Загальний стан
об’єкта – задовільний.
Окремий вихід відсутній.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт приватизації більше трьох років за призначенням не використовується.
Можливе подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано 23.04.2018 за № 25924060.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації:
Місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів. Земельна ділянка під об’єкт
не виділялась. Земельна ділянка на якій розташований комплекс
Яреськівського цукрового заводу, орендується балансоутримувачем
у Яреськівської сільської Ради на підставі договору оренди земельної
ділянки. Термін дії договору – з 20.07.2012.
Земельна ділянка площею 44,1084 га, кадастровий номер
5325786001:01:001:1879.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини:
договори оренди не укладалися.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місце
знаходження і контактні дані): Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» (код за
ЄДРПОУ 30811110) за адресою: 38034, Полтавська обл., Шишацький
р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, (05352) 9-71-31.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 5 грудня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні,
не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової
ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст.
22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальні, що розташована
за адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу
(без урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 32800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16400,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 3280,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1640,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1640,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
можливе перепрофілювання об’єкта малої приватизації соціальнокультурного призначення – їдальня, що розташована за адресою:
Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24,
протягом шести місяців;
покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації соціально-культурного призначення – їдальні, що розташована за
адресою: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених
для проведення оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в розмірі 1890,00
(одна тисяча вісімсот дев’яносто грн 00 коп.) гривень в місячний
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA648201720000037316025018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № 25208054200063 (долар США), № 25208054200825
(євро)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Шишацький р-н,
с. Яреськи, вул. Новаторів, 24.
ПІБ контактної особи на об’єкті: представник ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» – Соколовська Світлана
Олексіївна, тел. (050) 423-82-81.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава, вул. Небесної
Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532) 50-06-12, 56-35-55.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» http://www.spfu.gov.
ua/ru/regions/poltava.html.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ
по Полтавській та Сумській областях від 28 жовтня 2019 № 834.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-03-000001-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 328,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 164,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –164,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта
незавершеного будівництва – виробнича база (адмінбудівля,
майстерня) за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 15/2,
балансоутримувач – Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
(код ЄДРПОУ 23825401)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Сумська філія ПАТ «Укртелеком».
Місцезнаходження офіса: 40030, м. Суми, вул. Іллінська, 2.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23825401.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – виробнича база (адмінбудівля, майстерня). Реєстраційний номер про
право власності об’єкта нерухомого майна за відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1538885959101.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – об’єкт незавершеного будівництва – виробнича база складається з двох окремо
розташованих будівель, а саме: адміністративно-побутового корпусу
та ремонтно-механічної майстерні.
Об’єкт адміністративної будівлі являє собою триповерхову цегляну
споруду загальною площею 585,5 м2, площею приміщень 1453,2 м2.
Конструктивні елементи забудови представлені залізобетонними
блоками фундаменту, стінами з силікатної цегли та перегородками
з червоної цегли, залізобетонними плитами міжповерхового перекриття. Дах будівлі відсутній. На третьому поверсі недобудови частково відсутнє перекриття. З фасадної сторони об’єкт має два входи
зі сходовими клітками. Інженерні мережі відсутні.
Об’єкт ремонтно-механічної майстерні являє собою цегляну одноповерхову окремо розташовану будівлю площею забудови 533,9 м2,
площею приміщень 471,22 м2. Основні конструктивні елементи забудови складаються з фундаменту з бетонних блоків; стін та перегородок з червоної цегли, міжповерхові перекриття з залізобетонних плит.
Дах в будівлі відсутній. В середині недобудови частково зруйноване
перекриття та міжкімнатні перегородки. Мережі водопостачання,
електропостачання та каналізації відсутні.
Ступінь будівельної готовності об’єкта незавершеного будівництва – виробнича база (адмінбудівля, майстерня) становить 40,0 %.
Робота з консервації об’єкта не проводилась. Об’єкт перебуває в
задовільному стані, має під’їзну асфальтовану дорогу. Територія не
впорядкована. Об’єкт приватизації розташований у промисловій зоні
м. Суми, не охороняється.
Право власності зареєстровано за державою в особі Регіональ
ного відділення ФДМУ по Сумській області.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею
13318,0 м2. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні
Сумської філії ПАТ «Укртелеком».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 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 – виробнича
база (адмінбудівля, майстерня) за адресою: м. Суми, вул. Черкаська,
15/2, балансоутримувач – Сумська філія ПАТ «Укртелеком», 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 – виробнича база
(адмінбудівля, майстерня) має відповідати вимогам, передбаченими у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 1 360 101,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 680 050,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 680 050,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 136010,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 68005,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68005,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
2. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
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Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, 15/2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Ткаченко Світлана Вікторівна,
тел. (0542) 77-01-83.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
28.10.2019 № 827.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000025-3.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
13 601,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 6 800,51 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 6 800,51 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 ФДМУ по Полтавській
та Сумській областях про проведення продажу на аукціоні
об’єкта незавершеного будівництва – станція технічного
обслуговування на 400 пожежних автомобілів, за адресою:
Сумська обл., м. Суми, вул. Ковпака, 2,
балансоутримувач: ПАТ «Сумське машинобудівне
науково-виробниче об’єднання» (код ЄДРПОУ 05747991)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».
Місцезнаходження офіса: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 58.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05747991.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
станція технічного обслуговування на 400 пожежних автомобілів,
що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання». Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухомого майна за відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
1863353659101.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – станція
технічного обслуговування на 400 пожежних автомобілів:
Об’єкт являє собою фактично завершену будівництвом залізобетонну споруду промислового типу з двоповерховою прибудовою
(побутові приміщення) площею 2784,7 м2, використання якої можливе лише за первісним призначенням – розміщення автомобільного
транспорту. Загальна площа забудови об’єкта – 3117,1 м2. Ступінь
будівельної готовності – 70 %. Конструктивні елементи споруди:
фундаменти – залізобетонні стрічкові; стіни та перегородки – залізобетонні, цегляні; міжповерхові перекриття – залізобетонні плити;
сходи – залізобетонні марші; дах – сумісний з покриттям (рулонне –
руберойд). Роботи з консервації об’єкта не виконувались.
Право власності: оформлено за Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596), правонаступником
якого є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації перебуває в постійному користуванні Загону технічної служби Управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Доступ
до об’єкта є обмеженим.
Об’єкт розташований на території пожежної частини Загону технічної служби Управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Сумській області на околиці м. Суми.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 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 – станція
технічного обслуговування на 400 пожежних автомобілів, балан
соутримувач – ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання», 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 – станція технічного обслуговування на 400 пожежних автомобілів має відповідати вимогам, передбаченими у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 320 582,45 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 160 291,23 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 160 291,23 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 32 058,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 029,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 029,12 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
2. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Суми, вул. Ковпака, 2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник Управління капітального будівництва ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання» Сорін Володимир Завельович, тел. (050) 683-08-41.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
28.10.2019 № 826.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000148-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
3 205,82 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 1 602,91 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 1 602,91 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 ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – адмінбудівля загальною
площею 116,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Путивль,
пров. Маклакова Миколи, 1, що обліковується на балансі
Північно-східного офіса Держаудитслужби України
(код за ЄДРПОУ 40478572)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Північно-східний офіс Держ
аудитслужби України.
Місцезнаходження офіса: 61022, Харківська обл., м. Харків,
м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40478572.
Пропонується до продажу окреме майно – адмінбудівля загальною площею 116,7 м2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє
собою окремо розташовану адмінбудівлю, фундамент – бутовий,
стіни, перекриття – цегляні, вікна, двері дерев’яні, підлога дощата,
покрівля – шифер.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної
аудиторської служби України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5923810100:02:007:0070) площею 0,0841 га, цільове призначення –
для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування, розташована за адресою: Сумська
обл., м. Путивль, пров. Маклакова Миколи, 1.
Право постійного користування земельною ділянкою належить
Північно-східному офісу Держаудитслужби України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – адмінбудівля загальною площею
116,7 м2, що обліковується на балансі Північно-східного офіса Держ
аудитслужби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 241700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 120850,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 120850,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24170,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12085,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12085,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального
відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00
грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
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Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Путивль, пров. Маклакова Миколи, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та
корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації
повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
28.10.2019 № 829.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-09-10-000006-3.
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
2417,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 1208,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 1208,50 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 ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна – гараж за адресою:
Сумська обл., м. Буринь, пл. Першотравнева, буд. 28б,
що обліковується на балансі Північно-східного офіса
Держаудитслужби України (код за ЄДРПОУ 40478572)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Північно-східний офіс Держ
аудитслужби України.
Місцезнаходження офіса: 61022, Харківська обл., м. Харків,
м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40478572.
Пропонується до продажу окреме майно – гараж.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою гараж, фундамент – бетон, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, підлога – бетон, покрівля – шифер.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної
аудиторської служби України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5920910100:00:017:0136) площею 0,0054 га, цільове призначення –
для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування, а саме гаража, розташована за адресою: Сумська обл., м. Буринь, пл. Першотравнева, буд. 28б.
Право постійного користування земельною ділянкою належить
Північно-східному офісу Держаудитслужби України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – гараж, що обліковується на балансі Північно-східного офіса Держаудитслужби України, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 46600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23300,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2330,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00
грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA568201720000037189025018853 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA648201720000037316025018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in
Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC
Commercial Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Буринь, пл. Першотравнева, буд. 28б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном
та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542)
36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
28.10.2019 № 828.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-15-000004-3.
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
466,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 233,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни
лота в сумі 233,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будинку відпочинку загальною площею 66,3 м2 за адресою:
Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець,
вул. Лісова поляна, 18/1, балансоутримувач – відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будинок відпочинку
загальною площею 66,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Володимирецький
р-н, смт Володимирець, вул. Лісова поляна, 18/1.
Балансоутримувач – відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації:
Будинок відпочинку загальною площею 66,3 м2 – двоповерхова
цегляна окремо розташована будівля, в лісовій, периферійній зоні
селища, на відстані 3 км від центру населеного пункту. Фундамент
кам’яний; стіни цегляні; перекриття – з/бетонні плити; покрівля – шифер; підлога – бетонна, дощата; вікна, двері – дерев’яні; інженерне
обладнання відсутнє. Будівля характеризується незадовільним технічним станом. Наявний окремий вхід в будівлю.
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відомості
приватизації

Згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області № 8-17-0.2-4857/2-19 від 16.10.2019 земельна ділянка,
на якій перебуває об’єкт, розташована за межами населених пунктів
Володимирецької селищної ради Володимирецького району, віднесена до категорії земель «землі житлової та громадської забудови»,
вид земельних угідь – забудовані землі, в тому числі, землі громадського призначення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 грудня 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 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 електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 45 870 (сорок п’ять тисяч
вісімсот сімдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску – 4 587 (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 22 935 (двадцять дві тисячі дев’ятсот
тридцять п’ять) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску – 2 293 (дві тисячі двісті дев’яносто
три) гривні 50 копійок.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 22 935 (двадцять дві тисячі дев’ятсот
тридцять п’ять) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску – 2 293 (дві тисячі двісті дев’яносто
три) гривні 50 копійок.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Умови продажу:
Відшкодування переможцем аукціону Регіональному відділенню
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях вартості послуг суб’єкта
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 2 950 (дві
тисячі дев’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок протягом 30 календарних
днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
2. 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.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення
з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.
ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
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вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
від 25 жовтня 2019 р. № 251 (протокол № 28 від 24.10.2019 засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: ID:UA-AR-P-2019-07-26-000003-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення 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 з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 458 (чотириста
п’ятдесят вісім) гривень 70 копійок;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
229 (двісті двадцять дев’ять) гривень 35 копійок;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) – 229 (двісті двадцять дев’ять) гривень 35 копійок.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будинку відпочинку загальною площею 62,9 м2 за адресою:
Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Володимирець,
вул. Лісова поляна, 18/2, балансоутримувач – відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будинок відпочинку
загальною площею 62,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська обл., Володимирецький
р-н, смт Володимирець, вул. Лісова поляна, 18/2.
Балансоутримувач – відсутній
Відомості про об’єкт приватизації:
Будинок відпочинку загальною площею 62,9 м2 – двоповерхова
цегляна окремо розташована будівля, в лісовій, периферійній зоні
селища, на відстані 3 км від центру населеного пункту. Фундамент
кам’яний; стіни цегляні; перекриття – з/бетонні плити; покрівля – шифер; підлога – бетонна, дощата; вікна, двері – дерев’яні; інженерне
обладнання відсутнє. Будівля характеризується незадовільним технічним станом. Наявний окремий вхід в будівлю.
Згідно з листом Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області № 8-17-0.2-4857/2-19 від 16.10.2019 земельна ділянка,
на якій перебуває об’єкт, розташована за межами населених пунктів
Володимирецької селищної ради Володимирецького району, віднесена до категорії земель «землі житлової та громадської забудови»,
вид земельних угідь – забудовані землі, в тому числі, землі громадського призначення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 грудня 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
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.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 43 920 (сорок три тисячі
дев’ятсот двадцять) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску – 4 392 (чотири тисячі триста
дев’яносто дві) гривні 00 копійок.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 21 960 (двадцять одна тисяча дев’ятсот
шістдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску – 2 196 (дві тисячі сто дев’яносто
шість) гривень 00 копійок.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 960 (двадцять одна тисяча
дев’ятсот шістдесят) гривень 00 копійок.
Розмір гарантійного внеску – 2 196 (дві тисячі сто дев’яносто
шість) гривень 00 копійок.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Умови продажу:
Відшкодування переможцем аукціону Регіональному відділенню
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях вартості послуг суб’єкта
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 2 950 (дві
тисячі дев’ятсот п’ятдесят) гривень 00 копійок протягом 30 календарних
днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
2. 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.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення
з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.
ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
від 25 жовтня 2019 р. № 250 (протокол № 29 від 24.10.2019 засідання
аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-07-26-000005-2.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення 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 з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 439 (чотириста
тридцять дев’ять) гривень 20 копійок;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
219 (двісті дев’ятнадцять) гривень 60 копійок;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) – 219 (двісті дев’ятнадцять) гривень
60 копійок.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі котельні загальною площею 56,7 м2 за адресою:
35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Кутузова,18,
що перебуває на балансі ТзОВ «Пересувна механізована
колона № 63», код за ЄДРПОУ 01273421
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: будівля котельні
загальною площею 56,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. Кутузова, 18.
Балансоутримувач: ТзОВ «Пересувна механізована колона № 63»,
код за ЄДРПОУ 01273421.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Стефановича, 4, тел. (067) 297-60-12.
Відомості про об’єкт приватизації:
одноповерхова, цегляна, окремо розташована будівля котельні
загальною площею 56,7 м2. Об’єкт приватизації розташований в
периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий час не
експлуатується, обладнання відсутнє, стан задовільний. Інформація
щодо земельної ділянки, на якій розташована будівля їдальні, відсутня (лист від 07.03.2019 8-17-02-1224/2-19 Головного управління
Держгеокадастру у Рівненській області).
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовою.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 грудня 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 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 електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно
з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні з умовами – 80 060 (вісімдесят тисяч
шістдесят) гривень 00 коп. без врахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 8 006 (вісім тисяч шість) гривень
00 копійок.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 40 030 (сорок тисяч тридцять) гривень 00 копійок
Розмір гарантійного внеску – 4 003 (чотири тисячі три) гривні
00 копійок.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 40 030 (сорок тисяч тридцять) гривень 00 копійок
Розмір гарантійного внеску – 4 003 (чотири тисячі три) гривні
00 копійок.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умова продажу:
Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях вартість послуг
суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі
3 300 (три тисячі триста) гривень 00 копійок протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
2. 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.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях.
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56,
телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіо
нального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної
пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умова продажу об’єкта приватизації затверджено наказом Регіо
нального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
від 25 жовтня 2019 р. № 252 (протокол № 26 засідання аукціонної
комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2019-01-03-000010-1.
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Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення 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 з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 800 (вісімсот)
гривень 60 копійок;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
400 (чотириста) гривень 30 копійок;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 400 (чотириста) гривень 30 копійок.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації, незавершеного
будівництва законсервованого об’єкта – житлового будинку
за адресою: 35350, Рівненська обл., Рівненський р-н,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60, що перебуває на балансі
Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш»,
код за ЄДРПОУ 00728380
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
об’єкт незавершеного будівництва,
законсервований об’єкт – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська обл., Рівненський
р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35350,
Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Індустріальна,
6. Контактні дані: тел./факс (0362) 69-35-43.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 1 %. Незавершене будівництво
житлового будинку являє собою котлован, зарослий очеретом та
кущами. Будівництво житлового будинку розпочато в 1991 році, роботи призупинені у тому ж році. Стан незавершеного будівництва
житлового будинку незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
земельної ділянки площею 0,20 га, на землях запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Земельна ділянка не сформована.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02 грудня 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в
проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 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 електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на аукціоні – 90500 грн 00 коп. (дев’яносто тисяч п’ятсот гривень
00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 9050 грн 00 коп. (дев’ять тисяч
п’ятдесят гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 45 250 грн 00 коп. (сорок п’ять тисяч
двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4525 грн 00 коп. (чотири тисячі
п’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 45 250 грн 00 коп. (сорок п’ять тисяч
двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4525 грн 00 коп. (чотири тисячі
п’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів

від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
2. 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.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення
з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.
ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення щодо продажу об’єкта приватизації
затверджені наказом Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях від 24 жовтня 2019 р. № 247 (протокол
№ 25 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації
від 24 жовтня 2019 р.).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000057-1.
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 – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 905 грн 00 коп.
(дев’ятсот п’ять гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
452 грн 50 коп. (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – пропозицій – 452 грн 50 коп. (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 копійок);
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов
об’єкта малої приватизації державної власності – група
інвентарних об’єктів АЗС № 3, який розташований за
адресою: м. Херсон, вул. Садова, 43
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів АЗС № 3.
Балансоутримувач: ТОВ «Югнефтепродукт – Херсон» (вул. 1 Травня, 29а, м. Гола Пристань, Херсонська область, 75600, тел. (05539)
77-0-22, код за ЄДРПОУ 40027720).
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Садова, 43.
Відомості про об’єкт та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: об’єкт приватизації являє собою зруйновану будівлю
прямокутної форми та залишки фундаментів (залізобетонні блоки).
Вікна та двері відсутні. Зовнішні та внутрішні стіни побудовані з силікатної та червоної цегли, які частково розібрано. Перекриття – залізобетонні плити, частково розібрані. Покрівля частково відсутня.
Об’єкт приватизації не огороджений і не охороняється. До складу
об’єкта приватизації входять: операторна АЗС № 3, навіс, туалет,
мостіння, споруди № 2 та № 3.
В документах архівного фонду Виконавчого комітету Херсонської
міської ради є рішення від 21.04.1967 № 140 «Про відведення земельної ділянки Херсонській перевальній нафтобазі для будівництва автозаправної станції по вул. Садовій» та від 04.06.1985 № 338/11 «Про
відведення земельної ділянки Херсонській перевальній нафтобазі
для будівництва магазину по вул. Садовій».
Договори оренди об’єкта приватизації або його частини – відсутні.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 05.12.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
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Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 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 електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за
адресою: м. Херсон, вул. Садова, 43 за попередньою домовленістю
з органом приватизації. Для можливості огляду та ознайомлення з
документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися в робочі дні до Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Телефон для довідок (0552) 22-44-44;
e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
143 385,00 грн (сто сорок три тисячі триста вісімдесят п’ять гривень
00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 14 338,50 грн (чотирнадцять тисяч
триста тридцять вісім гривень 50 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 71 692,50 грн (сімдесят одна тисяча шістсот
дев’яносто дві гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 7 169,25 грн (сім тисяч сто шістдесят дев’ять гривень 25 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 71 692,50 грн (сімдесят одна тисяча шістсот дев’яносто дві
гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 7 169,25 грн (сім тисяч сто шістдесят дев’ять гривень 25 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
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
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі
в національній валюті:
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова,
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44. Час роботи:
понеділок – четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; веб-сайт: www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа – Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552)
22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 01.11.2019 № 581
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації державної власності «Група інвентарних об’єктів АЗС № 3».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000008-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію
об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 1 433,85 грн (одна тисяча
чотириста тридцять три гривні 85 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 716,93 грн (сімсот шістнадцять
гривень 93 копійки).
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.
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м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 25202325.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2019 –
15 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні випробування та дослідження.
Основними напрямами діяльності, відповідно до Статуту, є:
забезпечення організаційно-методичної і нормативної бази для
впровадження в Україні Системи сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівництва, спеціалізованих транспортних засобів;
проведення сертифікації та оцінювання відповідності будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій, засобів механізації будівництва, спеціалізованих транспортних засобів, їх складових частин, а також систем
управління в межах свого визнання (акредитації, призначення);
участь у роботі технічних комітетів з стандартизації продукції в
галузі акредитації.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та за останній звітний період
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн,
у тому числі:
дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом
інша поточна заборгованість
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн
(у т. ч. прострочена)

13,0
13,0

1,7
1,7

12,6
12,6

I півріччя
2019 року
4,8
4,8

1 087,0
146,0

472,0
31,0

548
152,0

688,7
154,3

47,0

17,2

18,0

33,9

6,0

–

–

17,8

372,0
941,0

5,7
441,0

24,9
396,0

113,6
534,4

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Станом на 30.06.2019 не має заборгованості підприємства з виплати заробітної плати та заборгованості перед бюджетом.
До складу об’єкта входить: нерухоме майно в м. Тернополі Тернопольської області та м. Хмельницькому Хмельницької області, а
саме:
приміщення адміністративного будинку площею 263,9 м2 (м. Тернопіль, вул. Танцьорова, 11); адміністративний будинок площею
385,6 м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147/1); нежитлове приміщення площею 85,9 м2 (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 161).
Транспортні засоби: автомобіль «Волга», рік випуску – 10.10.1974,
причіп 0,3 м до автомобіля «Волга», рік випуску – 15.05.2000; обладнання.
На об’єкти нерухомості зареєстровано право власності.
Інформація про земельні ділянки:
земельна ділянка площею 0,1577 га розташована за адресою:
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147/1, кадастровий номер
6810100000:08:003:0169.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
28 листопада 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій» 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 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
повинен 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 активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових
прав і обов’язків підприємства.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 270 000,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 135 000,00 гривень
без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 135 000,00 гривень
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 27 000,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 500,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 500,00 гривень (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 гривень.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
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 16.00
за адресою: 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 4. Телефон: (050) 383
56 52, e-mail: seprobud@ukr.net. Відповідальна особа: Сафаров Артур Аскарович.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ ФДМУ від 25.10.2019 № 784.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000071-3.
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 – 2 700,00 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 350,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 350,00 гривень.
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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Український центр
у сфері благоустрою»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Український центр
у сфері благоустрою».
Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 37423350.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2019 –
5 осіб.
Основні види діяльності: код КВЕД 42.91 Будівництво водних
споруд; код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів (основний);
Основними напрямами діяльності відповідно до Статуту є:
діяльність у сфері насінництва і розсадництва квітково-декора
тивних рослин;
реалізація державних та бюджетних програм у сфері благоустрою,
квітково-декоративного насінництва і розсадництва;
реалізація державних, регіональних та місцевих проектів благоустрою населених пунктів, заповідників та колективних господарств.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності):
за 1 півріччя 2019 року – 327,00 тис. грн, у т. ч. експортної –
0,00 тис. грн;
за 2018 рік – 520,00 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;
за 2017 рік – 1853,00 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;
дані за 2016 рік – 885,00 тис. грн, у т. ч. експортної –
0,00 тис. грн.
Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):
проведення сертифікаційних та виробничих послуг з визначення якості насіння, квітково-декоративних, сільськогосподарських
рослин.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх три роки та за останній звітний період
№
з/п

Найменування показника

2016 рік 2017 рік 2018 рік

I півріччя
2019 року

1 Балансовий прибуток (збиток) тис. грн

-2,00

-23,00

-63,00

2 Величина чистого прибутку, тис. грн

-2,00

-23,00

-63,00

-9,00
-9,00

3 Рентабельність, %

-129,4

-119,47

-158,05

-144,7

4 Вартість активів, тис. грн

147,0

88,0

75,0

56,0

5 Вартість власного капіталу, тис. грн

-30,0

-53,0

-116,0

-125,0

6 Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому
числі:

30,00

11,0

38,0

4,0

дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

10,0

1,0

37,0

3,0

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

0,00

0,00

0,00

0,00

інша поточна заборгованість
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн
(у т. ч. прострочена)

0,00

9,0

0,00

0,00

177,00

141,00

191,00

181,00

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: комп’ютери, меблі
і т.і, у підприємства відсутні власні приміщення.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 листопада 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.
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відомості
приватизації

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український центр у сфері благоустрою» 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 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український центр у сфері благоустрою» повинен 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 активів
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових
прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування
земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 78 000,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 39 000,00 гривень
без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 39 000,00 гривень
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 800,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 900,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 900,00 гривень (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Український центр у сфері благоустрою» зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;
погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
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 16.00
за адресою: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г.
Телефон: (044) 428-05-60, E-mail: ukrblaqoustriy@ukr.net.
Відповідальна особа: Г.В. Косенко.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html
Телефони для довідок: (044) 281-00-35, 281-00-34.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ ФДМУ від 25.10.2019 № 778.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000071-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 33 календарних дні;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 780,00 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 390,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 390,00 гривень.
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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – державного пакета
акцій розміром 26,3102 % статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «СК «Астарта»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Астарта».
Місцезнаходження товариства: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 02308021.
Розмір статутного капіталу товариства: 7089400,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 7 460 933 шт.,
що становить 26,3102 % статутного капіталу товариства.
Основний вид економічної діяльності код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції станом:
за 2018 рік – відсутня;
за І півріччя 2019 р. – відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
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в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «СК«Астарта» у кількості 7 460 933 шт. акцій, що становить 26,3102 % статутного капіталу товариства, 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 державного пакета акцій ПрАТ «СК«Астарта» 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, а
також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 865 233,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 932 616,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 932 616,63 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 186 523,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 93 261,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 93 261,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «СК«Астарта» у кількості 7 460 933 шт. акцій, що становить 26,3120 % статутного капіталу
товариства, зобов’язаний забезпечити:
зберегти основні види діяльності товариства, які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
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: 03150, м. Київ, вул. вул. Тверська, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ПрАТ «СК«Астарта»
Левченко Т. Г., тел. 529-22-90.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 50г, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для: (044) 281-00-35, 281-00-23.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ
по м. Києву від 25.10.2019 № 780.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000184-3.
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 – 18 652,33 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 9 326,17 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 326,17 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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – державного пакета
акцій розміром 20,3905 % статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «М-Сервіс»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «М-Сервіс» (далі – ПрАТ «М-Сервіс»).
Місцезнаходження товариства: 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 33104103.
Розмір статутного капіталу товариства: 72 849 100 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 14 854 332 шт.,
що становить 20,3905 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.10.2019 –
23 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 68.20
Основна номенклатура – надання в оренду власного нерухомого майна.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції станом:
за 2018 рік – 30 420,5 тис. грн;
за ІІІ квартал 2019 р. – 23 481,9 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна – корпус адміністративної будівлі літера «А» за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки, 26 площею
12 196,5 м2.
Функціональне використання – на підставі права власності.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: земельна ділянка площею

м2

3435
за адресою м. Київ, бульв. Л. Українки, 26 (кадастровий
номер 8000000000:82:198:0001) перебуває в спільному сумісному
використанні ПрАТ «М-Сервіс» та іншим суб’єктом господарювання
на підставі договору оренди земельної ділянки від 09.02.2018, підписаного Товариством з КМДА строком на 5 років.
Основні показники господарської діяльності ПрАТ «М-Сервіс»
за останні три роки та останній звітний період

Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн

За 2016 р.

За 2017 р.

За 2018 р.

25 258,2
38 249,0
861,1

29 754,1
34 174,8
1 295,5

30 420,5
40 842,3
1 137,0

За IІІ квартал 2019 р.
23 481,9
38 294,3
1 063,2

53 162,6
45 173,5
5 430,9

66 419,2
58 280,6
13 107,1

60 759,4
53 398,4
-4 882,2

68 811,5
61 309,2
7 910,8

Фінансово-господарський стан ПрАТ «М-Сервіс»
№
з/п

Значення показника
Назва показника

24

24

За IІІ квартал
2019 р.
24

44 960,7

48 433,9

48 894,5

10 634,3

13 678,8

13 823,3

24
13 107,1
Немає

28
-4 882,2
Немає

28
7 910,8
Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

За 2016 р. За 2017 р. За 2018 р.

1 Середньооблікова чисельність пра24
цівників, осіб
2 Первісна вартість основних фондів,
44 894,8
тис. грн
3 Залишкова вартість основних фондів, 10 830,2
тис. грн
4 Знос основних фондів, %
24
5 Чистий прибуток, тис. грн
5 430,9
6 Прострочена заборгованість з випла- Немає
ти заробітної плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед
Немає
бюджетом, тис. грн
8 Прострочена заборгованість із
Немає
страхування, тис. грн

Заборгованість відсутня.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію
про сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 листопада 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 державного пакета акцій ПрАТ «М-Сервіс» у кількості 14 854 332 шт. акцій, що становить 20,3905 % статутного капіталу товариства, 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 (із змінами).
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «М-Сервіс» 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, а
також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 14 854 332,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 427 166,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 427 166,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 485 433,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 742 716,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 742 716,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «М-Сервіс» у кількості
14 854 332 шт. акцій, що становить 20,3905 % статутного капіталу
товариства, (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про
працю або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
України про працю) протягом шести місяців від дати переходу права
власності на державний пакет акцій ПрАТ «М-Сервіс.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
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: 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Голова правління ПрАТ «М-Сервіс»
Прокопенко К. М., тел. 285-43-47.
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відомості
приватизації

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Шевченка 50г, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-35, 281-00-34.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ
по м. Києву від 24.10.2019 № 770.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-06-13-000002-3.
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 – 148 543,32 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 74 271,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 74 271,66 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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу державного підприємства
«Розрахунковий центр послуг»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Розрахунковий центр послуг».
Місцезнаходження: 02160, м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21537419.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 –
3 особи.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Предметом діяльності відповідно до Статуту є:
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах;
дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності) – відсутній.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: комп’ютери, меблі
і т.і, у підприємства відсутні власні приміщення.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останніх два роки
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Балансовий прибуток (збиток) тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн, у тому числі:
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
інша поточна заборгованість
7 Кредиторська заборгованість, тис. грн (у т. ч. прострочена)

2017 рік

2018 рік

663,0
663,0
46,3
421,0
76,0
168,0
51,00

417,0
417,0
0,00
379,0
76,0
84,00
48,00

13,00
3,0
694,00

13,00
0,00
659,00

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 листопада 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 єдиного майнового комплексу державного підприємства «Розрахунковий центр послуг» 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 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Розрахунковий центр послуг» повинен 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 активів у вигляді єдиного
майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових
прав і обов’язків підприємства.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 578 000,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 289 000,00 гривень
без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 289 000,00 гривень
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 57 800,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 900,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 900,00 гривень (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Розрахунковий центр послуг» зобов’язаний забезпечити:
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;
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погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за адресою: 02160, м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17.
Телефон: (093) 243-57-57, E-mail: center_poslug@ukr/net.
Відповідальна особа: Сапрун Олег Олександрович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Шевченка 50г, адреса, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-35, 281-00-34.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ ФДМУ від 25.10.2019 № 782.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000056-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 33 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 33 календарних дні;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 780,00 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 890,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 890,00 гривень.
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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
нежитлових приміщень літ. «А» загальною площею 669,2 м2
(група приміщень № 12 поверх I площею 30,2 м2, група
приміщень № 13 поверх I площею 43,1 м2, група приміщень
№ 14 поверх I площею 266,6 м2, група приміщень № 15
поверх II площею 329,3 м2) за адресою: м. Київ,
вул. Хоткевича Гната (вул. Червоногвардійська), 38
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – нежитлові приміщення
літ. «А» загальною площею 669,2 м2 (група приміщень
№ 12 поверх I площею 30,2 м2, група приміщень № 13
поверх I площею 43,1 м2, група приміщень № 14
поверх I площею 266,6 м2, група приміщень № 15
поверх II площею 329,3 м2).
Місцезнаходження об’єкта: 02094, м. Київ, вул. Хоткевича Гната
(вул. Червоногвардійська), 38.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», код за ЄДРПОУ 00100227,
адреса: 01032, м. Київ вул. С. Петлюри, 25.
Відомості про об’єкт: окреме майно – нежитлові приміщення літ.
«А» загальною площею 669,2 м2 (група приміщень № 12 поверх I площею 30,2 м2, група приміщень № 13 поверх I площею 43,1 м2, група
приміщень № 14 поверх I площею 266,6 м2, група приміщень № 15
поверх II площею 329,3 м2), розташовані в нежитловому будинку, рік
побудови – 1980, фундамент – бетон; стіни цегляні; покрівля рулонна; перекриття залізобетонне; підлога – лінолеум /цементна стяжка;
право державної власності на об’єкт зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
27 листопада 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна 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 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна повинен
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 136 774,00 гривні без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 68 387,00 гривень
без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 68 387,00 гривень
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 13 677,40 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 838,70 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 838,70 гривень (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Умови продажу:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища відповідно до нормативноправових актів та законодавства України;
витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00
за адресою: 02094, м. Київ, вул. Хоткевича Гната (вул. Червоногвардійська), 38.
Телефон 239-48-19, E-mail: nec-kanc@ua.energy.
Відповідальна особа: Корнієнко Олена Андраївна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Шевченка 50г, адреса, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ
по м. Києву від 24.10.2019 № 772.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-19-000002-3.
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 – 1 367,74 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 683,87 гривні;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 683,87 гривні.
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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – кафе на 50 місць
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
кафе на 50 місць.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 5б.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва розташований у Дніпровському районі м. Києва, місцевість ДВРЗ. Пролягає від вулиці Олекси Довбуша до Рогозівської вулиці. Прилучаються
вулиці Макаренка та Волховська. Об’єкт розташований на відстані:
до центру ≈ 14,0 км, до центрального залізничного вокзалу ≈ 18,9
км, до центрального автовокзалу ≈ 13,0 км. Об’єкт незавершеного
будівництва має в наявності лише підвал глибиною 3,5 м. Фундамент – збірний залізобетонний. Каркас – збірні залізобетонні колони,
по яких укладені балки. Покриття над підвалом – збірні залізобетонні
багатопустотні плити. Будівельна готовність об’єкта – менше 10 %,
розпочаті будівництвом понад 10 років тому роботи з консервації не
виконувались.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: менше 10 %.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 838 м2, площа забудови – 332,5 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
27 листопада 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 – кафе на 50
місць 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 (із змінами).
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – кафе на 50 місць
повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 248 029,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 124 015,00 гривень
без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 124 015,00 гривень
без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24 802,90 гривні (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 401,50 гривня (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 401,50 гривня (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 гривні.

№ 45 (1273)

19

відомості
приватизації

Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання
договору купівлі-продажу об’єкта;
можлива зміна первісного призначення об’єкта;
покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»;
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір
від 08.01.2019) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений
в договорі купівлі-продажу, в сумі 8700,00 гривень протягом 30 днів
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта;
витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
покладаються на покупця.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва).
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Шевченка 50г, адреса, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ
по м. Києву від 24.10.2019 № 768.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000089-2.
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 – 2 480,29 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 240,15 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 240,15 гривень.
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 ФДМУ по м. Києву про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – державного пакета
акцій розміром 30,0000 % статутного капіталу приватного
акціонерного товариства «Атомпрофоздоровниця»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «Атомпрофоздоровниця»
(далі – ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»).
Місцезнаходження товариства: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, офіс 701, 702, 706.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21519858.

Розмір статутного капіталу товариства: 27 800 000 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 834 000 шт.,
що становить 30,0000 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 –
1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 86.10 Діяльність
лікарняних закладів.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» за останні три роки
За 2016 р.

За 2017 р.

–

–

–

1 749

1 728

1727

474

619

770

–

–

–

Вартість активів, тис. грн

15 745

15 711

15 710

Вартість власного капіталу, тис. грн

15 271

15 092

14 940

Величина чистого прибутку, тис. грн

-587

-179

-152

Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська, тис. грн
Рентабельність, %

За 2018 р.

Фінансово-господарський стан
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
№
з/п

Назва показника

Значення показника
за 2016 р.

за 2017 р.

1

1

1

2 Первісна вартість основних фондів, тис. грн

38 184

38 183

38 183

3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн

9 127

9 114

9 114

4 Чистий прибуток, тис. грн

-587

-179

-152

1 Середньооблікова чисельність працівників, осіб

за 2018 р.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію
про сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено
27 листопада 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 державного пакета акцій ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» у кількості 834 000 шт. акцій, що становить 30,0000 % статутного
капіталу товариства, 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 державного пакета акцій ПрАТ «Атмопрофоздоровниця»
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, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або
структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист
економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 8 340 000,00 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 170 000,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 170 000,00 гривень.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 834 000,00 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 417 000,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 417 000,00 гривень.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Атомпрофоздоровниниця» у кількості 834 000 шт. акцій, що становить 30,0000 % статутного
капіталу товариства, (далі – покупець) зобов’язаний забезпечити:
недопущення 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 передбачено звільнення
на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом шести місяців від дати переходу права власності на державний пакет акцій ПрАТ «Атомпрофоздоровниця».
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву
Рахунок № 37184000014093 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316080114093 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
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: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,
39/41, офіс 701, 702, 706.
ПІБ контактної особи на об’єкті: генеральний директор ПрАТ
«Атомпрофоздоровниця» Валєєв М. В., тел. 246-61-00.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, адреса веб-сайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.
Телефони для довідок: (044) 281-00-35, 281-00-34.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення ФДМУ
по м. Києву від 24.10.2019 № 774.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000185-3.
Період між аукціоном:
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 – 83 400,00 гривень;
аукціон із зниженням стартової ціни – 41 700,00 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41 700,00 гривень.
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.
Продовження рубрики на стор. 33

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони здоров’я
2 Міністерство освіти і науки України
3 Фонд державного
майна України
4 Міністерство освіти і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02010669, Вінницький національний медичний університет
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване
м. Вінниця, просп.
13,4
126 563,00
2 роки 11 місяців Розміщення маніпуляційного кабінету для забору
ім. М. І. Пирогова, 21018, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, тел. приміщення на 1-му поверсі навчальноКоцюбинського, 6
біологічного матеріалу (з погодинним режимом ви(0432) 57-03-60
клінічного корпусу (літ. А)
користання)
01562987, Вінницький торговельно-економічний інститут Київ- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при–
21000, м. Вінни47,0
414 576,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі канцтоварами та ксерокопіювання (5,0
ського національного торговельно-економічного університету, міщення на 1-му та 9-му поверхах адмін
ця, Хмельницьке
м2); розміщення кав’ярні (11,1 м2); розміщення кафе, що
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87, тел. (0432) 55-04-00
будівлі (літ. А) (навчальний корпус № 4)
шосе, 25
не здійснює продаж товарів підакцизної групи (30,9 м2)
42964094, Регіональне відділення Фонду державного майна
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване 42964094.1.АААДКЕ251 21018, м. Вінниця,
73,2
633 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення фотостудії
України по Вінницькій області, 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, приміщення на 1-му поверсі адміністративвул. Гоголя, 10
10, тел. (0432) 67-52-17
ного корпусу (літ. А)
20097154, Вінницький технічний коледж, 21021, Хмельницьке Нерухоме майно – нежитлове вбудоване
2009754.1ХЮПРЕО001 21021, м. Вінни43,6
405 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
шосе, 91/2, м. Вінниця, тел. (0432) 51-33-81
приміщення на 1-му поверсі 4-поверхового
ця, Хмельницьке
підакцизної групи, у навчальному закладі
навчального корпусу (літ. А)
шосе, 91
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

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,
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Державне агентство вод- 05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмель- Приміщення в будівлі гаража
них ресурсів України
ницькій області, вул. Соборна, 29, м. Хмельницький,
29000, тел. (03822) 79-57-98
2 Державна служба спеці- 39908375, Казенне підприємство «Укрспецзв’язок»,
Технологічні приміщення у будівлі
ального зв’язку та захисту вул. Льва Толстого, 16/18, м. Київ, 01032, тел. (044)
ЦТЕ № 4 («Техбудівля» інв. № 6666)
інформації України
458-14-63

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
05446893.16.ТТПШШТ026 вул. І.Франка, 1, смт Ямпіль, Біло74,4
30 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
гірський р-н, Хмельницька обл.
39908375.26. БЦЖЯВФ215 вул. Соборна, 20, смт Летичів,
Хмельницька обл., 31500

36,2

34 907,00

2 роки 11 місяців Розміщення обладнання філії ПАТ
«НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

1 РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській
областях

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00186542, АТ «Запорізький завод феросплавів», 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна,
11, тел. (061) 700-46-65

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
Нежитлове приміщення ХV цокольного поверху житлового будинку (Літ. А-5)
–
м. Запоріжжя,
37,7
165 216,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
просп. Маяковмайна (розміщення контори
ського, 3
житлово-комунального відділу)
найменування
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відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу управління

2 РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській
областях

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
00186542, АТ «Запорізький завод фероспла- Частина нежитлового приміщення ІV (у складі приміщень з № 2 до № 4 включ–
м. Запоріжжя, про59,3
167 306,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
вів», 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна,11, но, частина приміщення №1 площею 10,7 м2) та частина приміщення клітки
їзд Дружний, 11
майна (розміщення майстерні
тел. (061) 700-46-65
сходів І площею 7,6 м2, підвального поверху житлового будинку (Літ. А-5)
житлово-комунального відділу)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п 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
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
23925539, Коломийський економіко-правовий коледж Київ- Частина приміщень 1-го поверху
–
Івано-Франківська обл.,
75,2
628 495,00
2 роки 11 місяців
ського національного торговельно-економічного університету, будівлі харчоблоку
м. Коломия, вул. Б.
станом на 31.08.2019
78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. ХмельХмельницького, 2а
ницького, 2А, тел. (03433) 2-15-864
34843958, Івано-Франківське вище професійне училище сер- Нежитлове приміщення на
–
м. Івано-Франківськ,
10,4
106 974,00
2 роки 11 місяців
вісного обслуговування техніки, 76026, м. Івано-Франківськ, 1-му поверсі адміністративновул. Гетьмана Доростаном на 30.09.2019
вул. Гетьмана Дорошенка, 28г, тел. (0342) 75-71-24
господарської будівлі
шенка, 28г
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
у навчальному закладі
Розміщення: 3,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи; 7,4 м2 – торговельного об’єкта
з продажу канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьі науки України
ковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.:
(0372) 58-48-10, 58-48-11
2 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьі науки України
ковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.:
(0372) 58-48-10, 58-48-11

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071240.1.АААККЖ193 м. Чернівці, вул.
70,0
927 449,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій,
Небесної Сотні, 4в
станом на 31.07.2019
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
02071240.1.АААККЖ285 м. Чернівці, вул. 6,5 (гори326 330,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій,
Л. Українки, 23
ще);
станом на 31.07.2019
який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та про3,5 (дах)
вайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету

найменування
Частина технічного поверху (горища) будівлі
гуртожитку № 6 (літ. А)
Частина горища та частина даху будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А')

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки
України

02548624, Державний навчальний заклад «Черкаське вище професійне
училище будівельних технологій», вул. Чорновола, 168, м. Черкаси, тел.
(0472) 64-04-32
2 Міністерство розвитку еко- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науковономіки, торгівлі та сільського дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промислогосподарства України
вості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
3 Міністерство розвитку еко- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науковономіки, торгівлі та сільського дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промислогосподарства України
вості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

найменування
Частина приміщення гуртожитку

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
просп. Хіміків, 56,
м. Черкаси

Приміщення 1-го поверху
4-поверхової адмінбудівлі

–

бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси

Приміщення 1-го поверху
4-поверхової адмінбудівлі

–

бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси

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
2,0
8 970,00
2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення – пральні самообслуговування
22,2
122 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса, провадження діяльності, яку можна
здійснити в офісних приміщеннях
23,9

142 700,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса, провадження діяльності, яку можна
здійснити в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 308, 316, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна казначейська служба України

37982090, Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі
Чернігівської області, 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31, тел.:
(04635) 4-40-35, 4-40-29

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення на 1-му
37982090.1.ПГЮБГС047 Чернігівська обл., м. Бах161,0
344 137,50
2 роки 364 дні
Розміщення магазину неповерсі 2-поверхової адмінбудівлі
мач, вул. Соборності, 31
продовольчих товарів
найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до
16.00 (крім вихідних), Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Довідки за тел. (0462) 77-44-95.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
контактний телефон)
40112385, Регіональний сервісний центр МВС у Львівській об- Частина нежитлового приміщення – 40112385.1.ЖЯВЦХХ011
ласті, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, тел. (032) 255-62-74 комплексу адміністративних будівель (літ. А-2, А-3) 1-го поверху
32673458, Державне підприємство «Санаторно-курортний
Нежитлове приміщення на 1-му по- 32673458.1.ЯШТОПЧ005
лікувальний центр «Шкло», 81051, Львівська обл., Яворівський версі адміністративної будівлі
р-н, смт Шкло, вул. Курортна, 1, тел. (03256) 4-26-45

Назва органу
управління

1 Міністерство
внутрішніх справ
України
2 Державна судова
адміністрація
України

3 Міністерство еко14314601, Державне підприємство «Науково-дослідний інсти- Будівля під літ. А-4 (прим. 1 – 2, 7,
номічного розвитку тут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон»,
15 – 192)
і торгівлі України
79057, м. Львів, вул. Антоновича, 90, тел. (067) 233-72-27

Інформація відсутня

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
м. Львів, вул. Данила
6,0
84 773,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (банківського
Апостола, 11
станом на 31.08.2019
відділення)
місцезнаходження

Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло,
вул. Курортна, 1

4,4

22 424,00
станом на 31.08.2019

2 роки 364 дні

м. Львів, вул. Антоновича, 90

6151,9

37 183 060,00
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектноконструкторські роботи

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

Назва органу
управління

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

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

місцезнаходження

1 Міністерство енергетики та ву- 38693595, ВП «Геологорозвідувальна експедиція ДП «Львівугілля», 44700, Волинська Піднавіс
гільної промисловості України обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, тел. (03342) 2-19-63

32323256.58. ЕЯАНЯД014

44700, Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в

123,2

101 642,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

2 Міністерство енергетики та ву- 38693595, ВП «Геологорозвідувальна експедиція ДП «Львівугілля», 44700, Волинська Баня; санпропускник;
гільної промисловості України обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, тел. (03342) 2-19-63
котельня

32323256.58. ЕЯАНЯД013

44700, Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Луцька, 80в

136,2

105 691,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

найменування

загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

1 Міністерство інфра- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів Україструктури України ни», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14

Нежитлові приміщення 1-го поверху
будівлі управління № 3

2 Міністерство інфра- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів Україструктури України ни», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14

Нежитлове приміщення сьомого рівня
будівлі морського вокзалу

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

Нежитлове приміщення (кімн. № 402А)
4-го поверху 9-поверхового корпусу

01037904, Державний регіональний проектновишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп»,
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
01127777, Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34

6 листопада 2019 року

Частина нежитлового приміщення 1-го
поверху адміністративно-аудиторного
корпусу, блок «Б»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
38727770.10. АААИГА156 м. Одеса, Митна
102,1
1 231 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення: буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
площа, 1/2
групи (92,1 м2); торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів, алкогольних та тютюнових виробів (10,0 м2)
38727770.10. АААИГА987 м. Одеса,
30,3
396 718,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовул. Приморвується для впровадження підприємницької діяльності і становить
ська, 6
не більше як 50,0 м2
01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса,
35,5
450 495,60
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
вул. Івана та Юрія
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Лип, 13
01127777.1.ЖЕИКЦФ005 м. Одеса,
47,25
711 417,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної
вул. Мечникогрупи
ва, 34

реєстровий номер майна місцезнаходження

№ 45 (1273)

21

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

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

Назва органу
управління

5 Міністерство оборони України

найменування

08336521, ДП МОУ «Одеський завод будівельних ма- Нежитлове приміщення №12 виробтеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейновий пров., 7 ничого цеху (літ. Б) та бетонований
майданчик №8/1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можреєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
м. Одеса, вул.
300,5;
782 150,00;
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення виробничого
Хімічна, 35
522,35
1 304 800,00
цеху з використанням коефіцієнта 0,7) та розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому
в газеті «Відомості приватизації» від 23.10.2019 № 43 (1271) на стор. 6, щодо об’єктів:
з/п № 4: інформацію щодо мети використання об’єкта оренди слід читати: «Розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи»;
з/п № 3: інформацію щодо адреси об’єкта оренди слід читати: «м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 1а»; інформацію щодо мети використання слід читати: «Розміщення складу, стоянки для автомобілів, офіса
та інше використання нерухомого майна; інформацію щодо реєстрового номера майна слід читати: « реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ009; реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ010; реєстровий
№ 01037904.3.ЧЦРЖСЛ011; реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ012; реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ004; реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ006; реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ021;
реєстровий № 01037904.3.ЧЦРЖСЛ022».

Управління забезпечення реалізації повноважень у МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Южно-Українська АЕС», 55000,
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22

найменування
Радіощогла «Моторола»/споруда «а»

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
№24584661.11.ДЯМХКШ1627 Миколаївська обл., м. Южноукра65,3
64 479,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного
їнськ, вул. Володимира Фукса, 2
обладнання мобільного зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією
звертатися за тел. (0512) 47-03-76, 47-04-11. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 02071116, Національний університет водного господарства та природонауки України
користування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-30-98
2 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
4 Міністерство освіти і
науки України

05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», 34400, Рівненська обл., м. Вараш, тел. (03636) 6-43-49
05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», 34400, Рівненська обл., м. Вараш, тел. (03636) 6-43-49
02549859, Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів
професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області, 33014,
м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а, тел. (0362) 63-71-32

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
Частина цокольного поверху
02071116.1.КЧЦШЧЮ290 Рівненська обл., м. Рівне, вул. Чор58,7
281 168,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва
студентської їдальні
новола, 49а
хліба та хлібобулочних
виробів
Адміністративний корпус (час- 24584661.317.ПШТДПЮ1514 Рівненська обл., м. Вараш, територія
12,0
135 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання батина даху адміністративного
Рівненської АЕС, 1
зової станції стільникового
корпусу S =12 м2)
мобільного зв’язку
Стійка з/бетонна СК26 поста
02071116.1.КЧЦШЧЮ290 Рівненська обл., Володимирецький
6,35
68 094,00
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання ба2
контролю № 21 (Сф=4,25 м ,
р-н, Старорафалівська сільська рада,
зової станції стільникового
Sп=2,1 м2)
Комплекс будівель і споруд № 2
мобільного зв’язку
Нерухоме майно підвального
–
Рівненська обл. м. Рівне, вул.С. Бан19,8;
174 980,00
2 роки 11 місяців Розміщення складських
приміщення
дери, 39а
66,4
приміщень
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися
за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 26593428, Маріупольський державний університет,
і науки України
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а , тел. (0629) 58-75-90
2 Міністерство
01125755, ДП «Маріупольський морський торгоінфраструктури
вельний порт», 87510, Донецька обл., м. Маріуполь,
України
просп. Луніна, 99, тел. (0629) 40-86-34

найменування
Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком 1-го
поверху навчальних корпусів № 3-4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
26593428.6. ФЦПШЛО022 Донецька обл., м. Маріу59,67
306 600,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
поль, вул. Матросова, 5
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

Нежитлове вбудоване приміщення № 1 п’ятої гру- 01125755.8. АААИБД789 Донецька обл., м. Маріупи приміщень на 1-му поверсі будівлі вбиральні на
поль, просп. Луніна, 99
причалі № 3 першого району порту (літ. А-1)

6,9

35 900,00

1 рік

Розміщення офіса

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

Назва органу
управління

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

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», 03680, м.Київ, просп. Перемоги, 54/1,
тел. (044) 456-50-55, факс 226-25-73

Нерухоме майно – частина нежитлового при
міщення на 6-му поверсі правого крила – 2,0 м2
та частина нежитлового приміщення на 6-му поверсі лівого крила – 2,0 м2 гуртожитку № 2
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитлового при01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
міщення у Навчально-спортивному комплексі

3 Національна поліція
України
4 Міністерство культури
України
5
6
7
8
9

найменування

40108583, Головне управління Національної поліції у м. Києві, 01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел.: (044) 256-05-41, 271-67-12
02404380, ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені
Олександра Довженка», 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 44,
тел. (044) 456-92-31, факс (044) 456-40-44
Міністерство освіти і 40814998, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи
науки України
та інформації», 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180,
тел. (044) 521-00-10, факс (044) 528-25-41
Міністерство економіки, 00151644, ДП «НДІ Еластик», 02090, м. Київ, вул. Празька, 5,
торгівлі та сільського
тел. (044) 292-51-23, факс (044) 202-72-68
господарства України
Міністерство освіти і 02125289, Київський національний лінгвістичний університет,
науки України
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел. (044) 528-83-62,
факс (044) 287-67-88
Міністерство освіти і 02070921, Національний технічний університет України «Київський
науки України
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82 факс (044) 204-97-88
Міністерство освіти і 02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національнауки України
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55, факс 226-25-73
Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
науки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
Міністерство внутріш- 08751177, Національна академія внутрішніх справ, 03035, м. Київ,
ніх справ України
площа Солом’янська, 1, тел. 248-89-52, факс 246-94-91

Нерухоме майно – частина нежитлового будинку літ. «А» на 1-му поверсі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
на 1-му поверсі літери «А» будівлі готелюгуртожитку
Нерухоме майно – зовнішній фасад будівлі
(Лабораторний корпус літера В (високоповерхівка)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення (на
1-му поверсі, корпус № 1, будівля літера «А»)
Нерухоме майно – частина даху будівлі гуртожитку № 4
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на
2-му поверсі навчального корпусу № 20)

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (на 1-му поверсі навчального корпусу
№ 5 будівлі літ. «Д»)
10
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення у холі корпусу хімічного факультету
11
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (частина даху та частина стіни будівлі
харчоблоку навчально-наукового інституту
№ 1)
12 Державне агентство
32765831, ДП «Укрводсервіс», 03035, м. Київ, вул. Солом’янська, 1, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
водних ресурсів України тел./факс 390-71-86
(блок приміщень, підвал адмінбудівлі літ. «А»)
13 Міністерство культури 02404380, ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олек- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
України
сандра Довженка», 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 44,
на 1-му та 2-му поверхах будівлі виробничотел. (044) 456-92-31, факс (044) 456-40-44
творчого корпусу
14 Державне агент01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства Нерухоме майно – нежитлові приміщення на
ство водних ресурсів імені Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Євгена Харченка, 4,
1-му поверсі літ. «А»
України
тел.: (044) 563-12-37, факс (044) 564-80-62
15 Міністерство освіти і 02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет Нерухоме майно – частина нежитлового принауки України
імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1,
міщення на 1-му поверсі гуртожитку № 5,
тел. (044) 456-50-55, факс 226-25-73
літери «А»
16 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитлового принауки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
міщення (на 1-му поверсі гуртожитку № 13)
17 Міністерство освіти і 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Нерухоме майно – частина нежитлового принауки України
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
міщення (на 1-му поверсі гуртожитку № 16)

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження на пло- незалежною оцінможливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
м. Київ, вул. Дегтя4,0
74 000,00
2 роки
Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюрівська, 49а
станом на 31.08.19 11 місяців ють побутове обслуговування населення (пункт пральні самообслуговування)

–

03187, м. Київ,
просп. Академіка
Глушкова, 2б
40108583.1.ИДЯЕНВ061 м. Київ, вул. Кошиця, 3а
02404380.1.АААДДЛ550 03057, м. Київ, вул.
Олександра Довженка, 16
–
м. Київ, вул. Антоновича, 180

5,0

105 500,00
станом на 31.07.19

2 роки
11 місяців

Розміщення автоматів з продажу кави, снеків та апарата з фільтрації води

2,0

37 040,00
станом на 31.08.19
1 234 000,00
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата

240,0

7 135 100,00
станом на 30.09.19

2 роки
11 місяців

Розміщення рекламної інформації

м. Київ, вул. Празька, 5

18,8

375 200,00
станом на 31.08.19

5 років

01103, м. Київ, вул.
Сім’ї Ідзиковських,
15/17
02070921.1. БДЧАХЯ044 03056, м. Київ, вул.
Політехнічна, 37

20,0

628 480,00
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців

82,4

1 586 000,00
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців

Розміщення: 2,0 м2 – шафи з обладнанням базової
станції; 3,0 м2 – 3 антенно-фідерних пристроїв; 15,0
м2 – кабельного лотка
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

02070884.1. ТДФСМД109 04050, м. Київ, вул.
Юрія Іллєнка, 81

8,0

175 288,00
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців

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

02070944.4 СЦЖГХ 079 01601, м. Київ, вул.
Льва Толстого, 12в
08751177.5. ЖЯБЧХС028 03151, м. Київ, вул.
Народного Ополчення, 9

1,5

41 700,00
станом на 31.07.19
166 790,00
станом на 31.08.19

2 роки
364 дні
2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари (кавово-снекового автомата)
Розміщення технічних засобів (частина стіни –5,0 м2) та
1 антени (частина даху – 3,0 м2) оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

32765831.1. ПГБРСЧ005 03035, м. Київ, вул. 240,0
2 891 000,00
Солом’янська, 1
станом на 31.08.19
02404380.3.АААДДЛ603 03057, м. Київ,
192,57
3 958 000,00
просп. Перемостаном на 31.08.19
ги, 44
01033987.341.АААБГВ287 02088, м. Київ, вул. 211,3
2 935 000,00
Євгена Харченка, 4
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення камери схову

2 роки
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (пункт пральні самообслуговування)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (кав’ярня)
Розміщення торговельного автомата з продажу продовольчих товарів (апарат з продажу очищеної води)

–
–

–

58,0

8,0

м. Київ, просп. Перемоги, 54а

4,0

74 000,00
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців

02070944.30. СЦЖГХР657 03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 39
02070944.30. СЦЖГХР573 03127, м. Київ,
вул. Сєченова, 6

8,0

166 888,00
станом на 31.08.19
46 090,00
станом на 31.08.19

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

2,0

Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи

Розміщення ательє, що здійснює побутове обслуговування населення

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи


№ 45 (1273)

6 листопада 2019 року

22

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

18 Державне космічне
агентство України
19 Міністерство розвитку
громад та територій
України
20 Міністерство культури, молоді та спорту
України
21 Міністерство освіти і
науки України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 239-32-94
38283024, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва», 03110, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51, тел. (044) 248-88-89, факс (044) 248-88-84
14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський»,
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, тел./факс (044) 59067-42
40814998, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи
та інформації», 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел. (044) 52100-10, факс (044) 528-25-41

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення (на 1-му поверсі гуртожитку № 17)
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі Інженерного
корпусу літера «Е»
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на
«1» поверсі (рівні) будівлі)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження на пло- незалежною оцінможливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
02070944.30. СЦЖГХР57 03127, м.Київ,
2,0
46 090,00
2 роки
вул. Сєченова, 6а
станом на 31.08.19 11 місяців
–
м.Київ, просп. Ва2,56
56 400,00
2 роки
лерія Лобановськостаном на 30.09.19 11 місяців
го, 51
14297707.1.ЛУЮЧЕК043 м. Київ, вул. Велика 334,6
9 772 000,00
10 років
Васильківська, 55
станом на 30.09.19
реєстровий номер
майна

Нерухоме майно – частина даху будівлі (Лабо- 40814998.1.ЮУЧПКХ160 м. Київ, вул. Антораторний корпус літ. В (високоповерхівка)
новича, 180

20,0

588 140,00
станом на 31.07.19

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення торговельного автомата з продажу продовольчих товарів (апарат з продажу очищеної води)
Розміщення банкомата
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (послуги перукарень)
Розміщення рекламної конструкції

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: гідроспоруди ставу Антонівський-2, інв. № 204, який розташований за
адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Антонівка, вул. Набережна, 50.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Орган управління: Державне агентство рибного господарства
України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на
30.06.2019 становить 2 684 855,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: риборозведення.
Орендна ставка: згідно з пунктом 14 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (із змінами), – 10 %.
Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ становить 22 373,79 грн (базовий місяць розрахунку: червень
2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
134 242,74 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код
за ЄДРПОУ одержувача 43173325; р/р № UA95820172000003731402
2040075; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна – гідроспоруди ставу Антонівський-2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 13-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати до Державного бюджету України та балансоут
римувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Наявність рибогосподарського виду діяльності (відповідний
КВЕД).
8. Наявність спеціаліста з риборозведення (надати підтвердні
документи).
9. Зобов’язання проведення щорічних протиповіневих заходів
та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд
рибоводних господарств.
10. Протягом 3 місяців після укладення договору розробити виробничу програму використання державного майна з дотриманням
рибопродуктивності відповідно до встановлених зон аквакультури.
11. Спільно з балансоутримувачем щорічно проводити обстеження державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою встановлення його стану та цільового використання.
12. Подання необхідної статистичної та галузевої звітності (відповідно до вимог чинного законодавства).
13. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової орендної плати, у розмірі 134 242,74 грн. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші
6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за
договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок
балансоутримувача (Державне підприємство «Укрриба»). Особам, які
не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає
поверненню у визначений законодавством термін.
Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом
відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного
законодавством строку підписання та надання договору оренди не-
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рухомого державного майна; непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими
актами); інформацію про відсутність застосування до претендента
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом
керівника);
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 – підприємця: 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 написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня з 09.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
оголошенні про конкурс – учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати в Управлінні орендних відносин Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за телефоном (044) 200-25-28.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно загальною площею 204,3 м2, а саме: літній будинок
№ 182 площею 25,6 м2, літній будинок № 185 площею 20,1 м2,
літній будинок № 186 площею 25,1 м2, літній будинок № 188
площею 25,6 м2, літній будинок № 189 площею 19,1 м2, літній
будинок № 190 площею 25,5 м2, літній будинок № 191 площею
19,1 м2, літній будинок № 192 площею 25,1 м2, літній будинок
№ 167 площею 19,1 м2, які розташовані за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Новосілки, урочище «Плитила» № 2.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Балансоутримувач: Оздоровчо-Профілактичний-Реабілітаційний
Центр «Мрія».
Орган управління: Державне космічне агентство України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на
30.06.2019 становить 561 700,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення оздоровчих
закладів для дітей та молоді.
Орендна ставка: згідно з пунктом 21 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
1995 № 786 (із змінами), – 5 %.
Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ
становить 2 340,42 грн (базовий місяць розрахунку: червень
2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
14 042,52 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; код
за ЄДРПОУ одержувача 43173325; р/р № UA95820172000003731402
2040075; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна загальною площею 204,3 м2».
Строк оренди: 48 років 11 місяців.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.

2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоут
римувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (не пізніше ніж за
3 робочих дні до дати проведення конкурсу).
Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стартової орендної плати, у розмірі 14 042,52 грн. При укладенні договору
оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6
місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок
балансоутримувача (Оздоровчо-Профілактичний-Реабілітаційний
Центр «Мрія»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума
гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується
в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом
відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного
законодавством строку підписання та надання договору оренди нерухомого державного майна; непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями
учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його
виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозицію стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з
ним; довідку про банківські реквізити (для повернення гарантійного
внеску у порядку, визначеному нормативно-правовими актами); інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
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 – підприємця: 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 написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до подання
конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у
конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати в Управлінні орендних відносин Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за телефоном (044) 200-25-28.

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

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Академіка Туполєва, 1 (на 1-му поверсі корпусу № 1) та перебуває на балансі ДП
«Антонов».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30 червня 2019 року становить 40000,00 грн без урахування ПДВ.
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відомості
приватизації

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державний
концерн «Укроборонпром».
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2019
року) становить без урахування ПДВ 299,39 грн; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9%); сплата
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість
стартових орендних плат – 1796,34 грн без ПДВ). Гарантійний
внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів
на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та
призначення платежу (для сплата гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення
платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для
участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 (на 1-му поверсі корпусу
№ 1) та перебуває на балансі ДП «Антонов» без ПДВ»; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору
оренди; строк оренди – 2 роки; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих
днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди
гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % – до
державного бюджету та 30 % – балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4
Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи,
які підтверджують гарантійний внесок.
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію
щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 9.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2, яке
розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 (на 1-му
поверсі корпусу № 2) та перебуває на балансі ДП «Антонов».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30 червня 2019 року становить 38000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державний
концерн «Укроборонпром».
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2019
року) становить без урахування ПДВ 284,42 грн; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 1706,52 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської
гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплата гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093;
код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код
банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право
оренди нерухомого майна – частина нерухомого майна загальною
площею 2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка
Туполєва, 1 (на 1-му поверсі корпусу № 2 та перебуває на балансі ДП
«Антонов» без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом
15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10
робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і
подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний
внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх
платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % – до державного
бюджету та 30 % – балансоутримувачу; гарантійні внески протягом
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи,
які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю

учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 (на 1-му поверсі корпусу № 4) та перебуває на балансі ДП
«Антонов».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30 червня 2019 року становить 40000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державний
концерн «Укроборонпром».
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2019
року) становить без урахування ПДВ 299,39 грн; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 1796,34 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської
гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплата гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код
одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку
одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від
(назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частина нерухомого майна загальною площею 2,0 м2,
яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 (на
1-му поверсі корпусу № 4) та перебуває на балансі ДП «Антонов» без
ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов
договору оренди; строк оренди – 2 роки; заборона приватизації,
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до
третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди
протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоут
римувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового
поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом
після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений
ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору
оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в
рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % – до
державного бюджету та 30 % – балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами
Порядку; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі,
гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні
внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи,
які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
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Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 (на 1-му поверсі корпусу № 8-8а) та перебуває на балансі
ДП «Антонов».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30 червня 2019 року становить 40000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державний
концерн «Укроборонпром».
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2019
року) становить без урахування ПДВ 299,39 грн; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари, – 1 кавовий апарат (орендна ставка 9 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових
орендних плат – 1796,34 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської
гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплата гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; код
одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку
одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок
від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди
нерухомого майна – частина нерухомого майна загальною площею
2,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 (на 1-му поверсі корпусу № 8-8а) та перебуває на балансі ДП
«Антонов» без ПДВ»; найбільший запропонований розмір місячної
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на

забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10
робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і
подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний
внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх
платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % – до державного
бюджету та 30 % – балансоутримувачу; гарантійні внески протягом
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно чинного законодавства; документи,
які підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс» із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею
46,6 м2 (у т. ч. площа загального користування – 9,0 м2 ) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Лисенка, 8а, м. Волочиськ, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 30.09.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа – платник робіт з оцінки – Волочиська міська рада.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
59,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 27,7 м2 ) на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Лесі Українки, 154, м. Полонне, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 30.09.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – Виконком Полонської міської
ради.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 3: літній майданчик площею 14,7 м2
Міської (Михайлівської) брами, що є пам’яткою архітектури та
містобудування національного значення (охоронний № 727/2).
Балансоутримувач – НІАЗ «Кам’янець». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Замкова, 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Дата оцінки – 31.10.2019.
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Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мірко Марія Павлівна.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є споруди, будівлі та їх частини (пам’ятки архітектури та містобудування
національного значення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом;
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також
строку виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи
зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів
(включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про результати конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 18.10.2019
У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору
оренди державного нерухомого майна, а саме: частини холу булинку вантажної дільниці поз. 5 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2 та
частини холу будинку вантажної дільниці поз. 15 МАПП «Рава-Руська»
площею 2,0 м2, загальною площею 4,0 м2 за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України та перебувають
в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС,
на засіданні конкурсної комісії скасовано рішення про визначення
переможця конкурсу, прийняте конкурсною комісією 03.10.2019,
та прийнято рішення про укладення договору оренди з ФОП Козак
Анастасією Артурівною.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про результати конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 18.10.2019
У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору
оренди державного нерухомого майна, а саме: частини залу накопичення пасажирів першого поверху будівлі автовокзалу міжнародного
пункту пропуску для автомобільного транспорту «Шегині» загальною
площею 4,0 м2 за адресою: Львівська область, Мостиський район,
с. Шегині, вул. Дружби, 201, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні)
Львівської митниці ДФС, на засіданні конкурсної комісії скасовано
рішення про визначення переможця конкурсу, прийняте конкурсною
комісією 03.10.2019, та прийнято рішення про укладення договору
оренди з ФОП Козак Анастасією Артурівною.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про результати конкурсу на право
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 18.10.2019
У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору оренди державного нерухомого майна, а саме: частини тамбура
цокольного поверху площею 2,0 м2 та частини залу накопичення пасажирів першого поверху в напрямку в’їзд в Україну площею 2,0 м2
приміщення будівлі автовокзалу МАПП «Краковець», загальною
площею 4,0 м2 за адресою: Львівська область, Яворівський район,
смт Краковець, вул. Вербицького, 54, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, на засіданні конкурсної комісії
скасовано рішення про визначення переможця конкурсу, прийняте
конкурсною комісією 16.09.2019, та прийнято рішення про укладення
договору оренди з ФОП Котиком Дем’яном Васильовичем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 в будівлі Галицького районного суду м. Львова за адресою:
м. Львів, вул. Чоловського, 2, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській
області, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу фізичною особою – підприємцем – Мендель Уляною Ігорівною.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
45,9 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Покровському районі Дніпропетровської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область,
смт Покровське, вул. Центральна, 30а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Ганза О. О. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: замощення площею 1200,0 м2.
Балансоутримувач: Військова частина ТО400. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. І. Сірка, 80. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Решотка С. П. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
20,0 м2 (в т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: ПАТ «Інерпайп НТЗ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, просп. П. Калнишевського, 27к. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Овчаренко Т. В. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будівля майстерень дорожньої дільниці) площею 114,9 м2. Балансоутримувач:
ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Черкасова, 107д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) 31.10.2019.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 7,0 м2 будівлі
та частина металевої труби – 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика
Білозерка, вул. 8 Березня, 1б. Мета проведення незалежної оцінки
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Балансоут
римувач: Кам’янське міжрайонне управління водного господарства,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36238357. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху, труба (частина труби). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: металева площадка загальною
площею 4,03 м2 водозабірної споруди, реєстровий номер
36415134.5.ММСФОО019, яка розташована на території насосної
станції НС-1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область,
Вільнянський район, с. Вільногрушівське, вул. Набережна, 35а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне управління
водного господарства. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Обслуговуючий
кооператив «Мікрон». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: площадки відповідного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового
приміщення (кімн. 601) в технічний поверх п’ятиповерхового
корпусу «А» (частина приміщення 1) загальною площею 9,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична,
74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Державне підприємство
«Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів
та феросплавів». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ПрАТ «Київстар». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в другий поверх будівлі
(літера А-2) нежитлові приміщення з № 24 до №27 включно загальною площею 38,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чайковського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Долга І. Я. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 152 першого поверху учбового корпусу № 1 (літ. А-3), реєстровий номер
00493698.3.БЕШСНП6321, загальною площею 25,5 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь, просп.
Богдана Хмельницького, 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач:
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Лагода Г. Є. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки. нежитлові приміщення № 46, № 47,
№ 48, вбудовані в перший поверх адміністративної будівлі (літ.
А-5), реєстровий номер 01038818.1.АААБЕЕ286, загальною
площею 31,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Басейнове
управління водних ресурсів річок Приазов’я. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
ПАТ «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.10.2019. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в четвертий та третій
поверхи адміністративної семиповерхової будівлі (літера А-7):
нежитлові приміщення четвертого поверху будівлі з № 287 до
№ 291 включно загальною площею 372,9 м2, нежитлові приміщення третього поверху будівлі з № 221 до № 244 включно, з
№ 246 до № 258 включно та сходової клітки третього поверху
будівлі № 245 площею 17,4 м2, загальною площею 555,2 м2;
сходові клітки другого поверху будівлі № 166 площею 17,2 м2;
сходові клітки першого поверху будівлі № 105 площею 17,4 м2;
приміщення коридору № 83 площею 2,1 м2 та сходові клітки
площею 14,8 м2 цокольного поверху будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, майдан Пушкіна, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Державний проектний
інститут «Запоріжцивільпроект». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вхідного
тамбуру площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі медикосанітарної частини. Балансоутримувач: Льотна академія Націо
нального авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 22. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: АТ КБ «Приватбанк». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 37,3 м2. Балансоутримувач: державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, 41. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру
орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.10.2019. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник: – ФОП Яковенко Р. О. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою
формою; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
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Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 15 листопада 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 21.11.2019 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів малої приватизації

 Об’єкт незавершеного будівництва – школа, розміщена за
адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109.
Дата оцінки – буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник – Регіональне
відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для подальшої приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна: 9 504 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій
наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50,
кімн. 612.
Конкурс відбудеться 21.11.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606,
телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області 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: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення в будівлі клубу-їдальні
загальною площею 114,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ГО «Школа традиційного карате «ОКІНАВА».
Дата оцінки: 31.10.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні виробничого
чи громадського будинку № 86 (літ «F-1») площею 57,7 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ Чигиринського економіко-правового коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Замкова,86, м. Чигирин, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Чорнобай-тепло». Дата оцінки: 31.10.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина підсобного приміщення
на четвертому поверсі у правому крилі площею 1,0 м2; частина
підсобного приміщення на четвертому поверсі у лівому крилі
площею 1,0 м2; частина підсобного приміщення на восьмому
поверсі у правому крилі площею 1,0 м2; частина підсобного
приміщення на восьмому поверсі у лівому крилі площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Крилова, 51, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 31.10.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
(кімн. № 13 – 19,6 м2, кімн. № 10 – 53,6 м2, кімн. № 12 – 2,3 м2,
кімн. № 11 – 2,6 м2 та площі спільного користування – 13,17 м2)
загальною площею 91,27 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове
підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «130.ЮА».
Дата оцінки: 31.10.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту
оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його
не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх
податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua .
Останній день подання заяв – 14 листопада 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 листопада 2019 року об 11.00 в
Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-21.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
24,82 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби України у Городянському районі Чернігівської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Незалежності (колишня Радянська), 57. Платник робіт з
оцінки: ФОП Бондаренко К. Г. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина залізничної колії (тупікова) протяжністю 450,0 м. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Ічнянський спиртовий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Дзержинського, 157. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Перша продовольча трейдінгова компанія». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: споруди, залізничні колії та
їх конструктивні частини. Дата оцінки: 31.10.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення площею
100,0 м 2 будівлі сховища № 710. Найм ен ув ання бал анс оу т
римувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 17024, Чернігівська обл.,
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7. Платник робіт з оцінки: ФОП Кравченко І. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться
об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість. Дата оцінки: 31.10.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 15,3 м2 двоповерхової будівлі їдальні. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Сокиринський професійний
аграрний ліцей Чернігівської області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Сокиринці, вул. О. Вересая,
10. Платник робіт з оцінки: Сільськогосподарське ТОВ «Дружба-Нова».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 105,17 м2 першого поверху одноповерхової будівлі навчального корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Садова, 52. Платник робіт
з оцінки: Громадська організація «Федерація шахів м. Прилуки». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
31,0 м2 на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черні-
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гівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник робіт з оцінки:
ФОП Косовець Г. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
68,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 65. Платник робіт
з оцінки: ФОП Моценко Н. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
23,1 м2 одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
м. Сновськ, вул. Банкова, 6. Платник робіт з оцінки: КП «Чернігівське
МБТІ» Чернігівської обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
11,4 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. Платник робіт з
оцінки: ФОП Сипченко В. Л. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного,
торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
18,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку
№ 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький
агротехнічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а. Платник робіт з оцінки: ФОП Гусак Л. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу площею
67,0 м2, нежитлова будівля площею 44,2 м2 та гараж-прибудова
площею 251,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Коропська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Місце
знаходження об’єкта оцінки: 16200, Чернігівська обл., смт Короп,
вул. Заводська, 88. Платник робіт з оцінки: ФОП Пацюк О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5880 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі, приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 12. Назва об’єкта оцінки: 1/4 частина електроосвітлювальної вежі та майданчик площею 9,5 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: ДП «Олімпійський навчально-спортивний
центр «Чернігів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів,
вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення, майданчики, замощення.
Дата оцінки: 31.10.2019.
 13. Назва об’єкта оцінки: прирельсовий лісовий склад площею 776,1 м2 та прискладський майданчик площею 431,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Чернігівське
лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Вокзальна, 11. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Центра-Буд». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість, майданчики, замощення. Дата оцінки: 31.10.2019.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення котельні
площею 56,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Шевченка, 43. Платник робіт з оцінки: ТОВ «СК «СпецЕнергоСервіс». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість. Дата оцінки: 31.10.2019.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 54,9 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56. Платник робіт з оцінки:
ФОП Стукало Ю. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні загальною площею
20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ
«Чернігівське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернігів, вул. Кільцева, 20. Платник робіт з оцінки: ФОП Стукало Ю. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за
такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлове приміщення
площею 4,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернігів, просп. Перемоги, 74. Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПриватБанк». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв,
інших автоматів. Дата оцінки: 31.10.2019.
 18. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе «Усмішка» площею
280,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Рибалка, 7. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Верба Ч». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 5600 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського
харчування. Дата оцінки: 31.10.2019.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 42,0 м2
будівлі навчального пункту. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
Управління ДСНС України у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Підводника Китицина, 19. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вва-
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жатимуться об’єкти за такими ознаками: дах (частина даху), споруди,
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені
для їх розміщення. Дата оцінки: 31.10.2019.
 20. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаражів площею
230,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту ДСНС України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90. Платник робіт з оцінки: ФОП
Зюба І. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість, гаражі. Дата оцінки: 31.10.2019.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління забезпечення
реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу (0462) 676-302. Електронна адреса
замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у 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. Конкурсні пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-63-02.
Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях о 15.00
через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою:
м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди державної
власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ.
«Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Старчевський Володимир Людвікович.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 11,8 м2 на другому поверсі (фойє) навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Гурський Юрій Дмитрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
загальною площею 17,8 м2 на першому поверсі (вестибуля) навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гурський Юрій Дмитрович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 30,0 м2 п’яти
поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний
коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ТОВ «лайфселл».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку
площею 48,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Дрогобицький р-н, смт Меденичі, вул. Дрогобицька, 32. Балансоут
римувач: Державний навчальний заклад «Меденицький професійний
ліцей». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Меденичі, вул. Дрогобицька,

32. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 38,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач (орендодавець): Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби 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
орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Вавжишин М. І.
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною
площею 53,02 м2, а саме: частина даху площею 15,5 м2 будівлі,
частина асфальтобетонної площадки площею 29,32 м2, частина
зовнішньої бічної стіни площею 8,2 м2 будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір,
вул. Сагайдачного, 3. Балансоутримувач: Добротвірський професійний
ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2-1, 2-2
загальною площею 61,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі цеху радіомовлення. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Балансоут
римувач: Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та
телебачення. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Талько Ірина Василівна.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 16 за
планом) площею 11,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ.
«А»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а. Балансоутримувач:
Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(031) 261-38-83, (031) 263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу,
вул. Заставська, 7а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Публічне
акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 4 за
планом) площею 7,8 м2 в одноповерховій будівлі по оформленню вантажів (літ. «Д»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, буд. 3. Балансоутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття»
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних
та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкрн. «Новий», вул. Східна, буд.
3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 17)
площею 9,5 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2. Балансоутримувач:
Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».
 12. Назва об’єкта оцінки: вбудоване підвальне приміщення будівлі літ. «А» гуртожитку № 3 (поз. ХХХІІІ за планом) площею 33,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Студентська набережна, 2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони
замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Студентська набережна, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець – Росада Іван Михайлович.
 13. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 12)
площею 5,1 м2 першого поверху в службовій будівлі (літера Б).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Солотвино, вул. Сигетська, 88. Балансоутримувач: Закарпатська
митниця ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладання
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83,
(031) 263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Сигетська,
88. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».
 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 45,
46, 47 на плані) загальною площею 65,2 м2 на першому поверсі
будівлі літ. А поліклініки, лікарні літ. А, А’, Д. Місцезнаходження
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об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12.
Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській
області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031)
263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Фізична особа – підприємець Лазарєва Вікторія Емілівна.
 15. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
(позиція 20) площею 32,8 м2 на другому поверсі адмінбудинку
Хустського районного відділу статистики (літ. А). Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, 6.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Закарпатській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 26300-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. І.Франка, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Товариство
з обмеженою відповідальністю «Європа Віза Консалтинг».
 16. Назва об’єкта оцінки: частина службово-виробничої будівлі площею 16,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332,
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н,
с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 17. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: склад
№ 1 літера «Ж-1» загальною площею 495,4 м2, склад № 2 літера
«З-1» загальною площею 207,2 м2, овочесховище загальною
площею 341,7 м2, автовага загальною площею 41,0 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки: 45523, Волинська обл., Локачинський
р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а. Балансоутримувач: Державна
установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: 45523, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Фермерське господарство «СТ РАНЧО».
 18. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адміністративного будинку (паливної, приміщення для палива) площею
83,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл.,
смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 53. Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Маневицької районної державної адміністрації. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (033) 224-80-24. 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:
44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 53.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької РДА.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 – 2400,00 грн; для об’єктів № 7, 8, 14, 18 –
3000,00 грн; для об’єкта № 17 – 5000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо); для об’єктів № 4, 5, 7 – споруди,
передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені
для їх розміщення; для об’єктів № 16, 18 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість);
для об’єкта № 17 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначеннями (виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість).
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 ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
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чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83,
263-00-73, (033) 224-80-24.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатські
та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої
приватизації – окреме майно – склад (зерносклад, літ. А, площею 1217,5 м2; натяжна, літ. Б, площею 12,8 м2), що перебуває
на балансі ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ
00954063. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 90100, Закарпатська
обл., м. Іршава, вул. Федорова, 21/8. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) станом на 31.10.2019:
основних засобів – 1 одиниця.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: –.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: відомості про балансову вартість відсутні (за останній
звітний період).
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 3,7231 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Іршава, вул. Федорова, 21.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим
земельної ділянки (ділянок): державний акт на право постійного користування землею серія І-ЗК № 000888 від 10.06.1998. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: окремі будівлі (за виробничим, виробничо-складським
призначенням).
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля диспетчерської загальною площею 50,4 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 59. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Самбірське управління водного
господарства Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з
умовами. 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): 31.10.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, Закарпатській та Волинській областях. Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: окремі
будівлі (за адміністративним призначенням).
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася в I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єкта № 1 – 4500,00 грн,
для об’єкта № 2 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
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 адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до
дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
255-38-55.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській 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: нежитлове приміщення на 4-му
поверсі 4-поверхової будівлі Управління держстатистики в Ізмаїльському районі загальною площею 28,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, просп. Миру, буд. 23. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Задорожна Наталя Володимирівна (код
ЄДРПОУ 3457514028); тел. 063-185-24-19.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 1, 27, 28, 29, 30
на першому поверсі двоповерхової будівлі КПО, магазин

«Військовий універмаг» загальною площею 46,4 м2. Найменування

балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс» філія
«Одеське управління військової торгівлі». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 80. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Підприємство громадської організації «Реалмрамор» (код ЄДРПОУ 42103477); тел. 067-483-26-68.
 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 3549,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП Одеський морський торговельний порт. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Українська національна стивідорна компанія» (код ЄДРПОУ 31846804); тел.: 729-34-21; 729-45-36.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 4, 5 будівлі
контори (літ. Ю) загальною площею 25,9 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеське управління військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, пров. 4-й Житомирський, 21а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Димитров Олег Степанович
(код ЄДРПОУ 2868421956); тел. 067-286-76-43 Ірина.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4-му поверсі 9-поверхової будівлі загальною площею 18,4 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Петров Віталій
Володимирович (код ЄДРПОУ 2794714575); тел. 096-441-76-94.
 6. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля: 1-й поверх –
прим. 1-6; 2-й поверх – прим. 7-14 загальною площею 515,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Балстський районний центр зайнятості Одеського обласного центра зайнятості.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Балта, вул. Любомирська, 177. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шелудченко Олександр Юрійович (код ЄДРПОУ
2223105647); тел. 066-82-11-511.
 7. Назва об’єкта оцінки: складські приміщення та побутові
приміщення другого поверху складу № 3 «Червоні пакгаузи»
загальною площею 3277 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Виробничо-комерційна
фірма «Ньюбі» (код ЄДРПОУ 35303974); тел. 050-395-75-45.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху офісної частини яхт-клубу (ПКОС) загальною площею
57,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП АМПУ
Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Примолрська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі Всилівна (код ЄДРПОУ
2596813326); тел. 097-681-76-73.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі загальною площею 45,9 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
просп. Миру, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ГО «Центр соціально-культурної творчості «Гармонія» (код
ЄДРПОУ 37743346); тел. 067-922-22-61.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої складської площі загальною площею 100 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком:
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ФЕНІКС
ОЛДІ» (код ЄДРПОУ 420042774); тел. 068-983-92-26.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового прим. на
1-му поверсі уч. корпусу № 3 загальною площею 17,42 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний
університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
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відомості
приватизації

об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТБ Банк» (код ЄДРПОУ
21650966); тел.: 301-301; 301-500.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі загальною площею 21,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська середня спеціалізована
школа-інтернат ім. Столярського. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Сабанєєв міст, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Болгарова-Ткачева Олена Михайлівна
(код ЄДРПОУ 2369219723); тел. 063-234-19-98, Максим.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі загальною площею 78,7 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Одеська середня спеціалізована школаінтернат ім. Столярського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Сабанєєв міст, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Фабрика
смаку» (код ЄДРПОУ 39785646); тел. 063-234-19-98, Максим.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху гуртожитку № 1 загальною площею 27 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет
«Одеська юридична академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Академічна, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі Василівна
(код ЄДРПОУ 2596813326); тел. 097-681-76-73.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового майд. на
прич. № 17 комплексу яхт-клубу та прим. Офісної частини
(ПКОС) загальною площею 108 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: ДП АМПУ Одеська філія. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Неллі
Василівна (код ЄДРПОУ 2596813326); тел. 097-681-76-73.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у будівлі ділянки пластмас загальною площею 110 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «УкрНДІІМФ». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 73150-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Арабаджи М. М.
(код ЄДРПОУ 3210119735); тел. 097-347-31-60.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення павільйону загальною площею 154 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ПКФ «ЦЕНТРАЛЬНЕ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Ольгієвська, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне мале підприємство
«Старт» (код ЄДРПОУ 19200954); тел. 0503369690.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної будівлі загальною площею 142,3 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України в Ізмаїльському районі Одеської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 62. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Ізмаїльська районна
рада (код ЄДРПОУ 21006449); тел. 80484125464.
 19. Назва об’єкта оцінки: частини приміщень одноповерхової будівлі свинарника (основний корпус) загальною площею 200,01 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Арцизький професійний аграрний
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Арцизький
р-н, с. Теплиця, пров. Шкільний, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Арнаут Дмитро
Іванович (код ЄДРПОУ 2583617575); тел. 096-357-80-61.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі гаража на території Причорномор ДРГП
загальною площею 50,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Причорноморське державне регіональне геологічне
підприємство. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ої
Чапаївської дивізії, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): жовтень – листопад, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: СПД – ФО Прокопов Володимир Вікторович (код ЄДРПОУ
2157114856); тел. 715-45-79.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
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діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року
№ 2075 ( у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 3, 7 вище 40000 грн комісією з
конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 вище 7540 гривень комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 18.11.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 22.11.2019 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за адресою: 65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503. Телефони для довідок:
(048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 2,0 м2 адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка,
1а, м. Гадяч, Полтавська область. Балансоутримувач: Полтавський
обласний центр зайнятості. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.10.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПриватБанк». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, автоматів
з розливу напоїв, інших автоматів.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 179,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 126/1, м. Миргород, Полтавська область. Балансоутримувач: Північно-Східний офіс Держаудитслужби. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладання договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних
робіт: ГО «Сильні Духом». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки:
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів харчування.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 100,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП
Бала В. В. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів харчування.
 4. Назва об’єкта: частина приміщення їдальні площею
54,0 м2 (пам’ятка архітектури). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Леонова, 14, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП
Куріленко І. В. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів харчування.
 5. Назва, місцезнаходження об’єкта та балансоутримувач: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 5, м. Кременчук, Полтавська область; нежитлове приміщення
площею 3,0 м2 за адресою: вул. Маяковського, 7, м. Кременчук,
Полтавська область; нежитлове приміщення площею 3,0 м2 за
адресою: вул. Героїв Бресту, 37, м. Кременчук, Полтавська область,
що обліковуються на балансі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського; нежитлове приміщення площею
3,0 м2 за адресою: вул. Чумацький шлях, 7, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Коледжу Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП
Саєнко В. А. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ, розділі Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами,
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного ФДМУ від 14.02.2019 № 10-59-2927,
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг
з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв) – 4 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 15.11.2019 включно.
Конкурси відбудуться 21.11.2019 о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й
поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху будівлі площею 149,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 2686-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Редакція газети «Захист права». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьмич Надія Федорівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Корольчук Тарас Вікторович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 4. Назва об’єкта оцінки: підвал будівлі гуртожитку площею
6,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Драгоманова,
21в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Тильчик Микола Вікторович. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
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відомості
приватизації

 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адмінбудинку площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 2686-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Полюхович
Володимир Іванович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі сані
тарно-побутового вузла площею 71,2 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Дубровиця,
вул. Артеменка, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Масюк Юрій Миколайович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтного покриття адмінкомплексу МАПП «Городище» площею 14,65 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Білоруська, 26. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 2686-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ПАТ «Укрзабанк». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1
об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди,
зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення готелю «Вараш» (приміщення перукарні) площею 81,17 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Антонюк Раїса Мусіїівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
першого поверху адмінбудівлі площею 17,9 м2. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Єгорова Людмила Вікторівна. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
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земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 1 площею 3,0 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального
корпусу площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Рівне, вул. О. Новака, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні (сус
пільно-побутовий корпус) площею 65,95 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Онісімчук Ольга Петрівна. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
навчального корпусу № 1 площею 19,5 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 35. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Цимбалюк Вадим Віталійович. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення господарчого корпусу площею 9,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної

ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 1 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Чорновола, 76а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 2 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Котляревського, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 3 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Толстого, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 4 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Пластова, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 5 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Пластова, 41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
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земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 6 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Пластова, 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку № 7 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Пластова, 29а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Чирак Ігор Петрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 000 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної будівлі площею 188,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., смт Володимирець, вул. Соборна, 49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина даху адмінбудівлі площею
4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема аналогічного
функціонального призначення.
 24. Назва об’єкта оцінки: частина даху лабораторного корпусу
площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ППФ «Радіопром». Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
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Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху навчального корпусу № 1 площею 7,1 м2. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ФОП Яковлєва Ольга Володимирівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок)
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 26. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
область, Радивилівський район, с. Пустоівання, вул. Залізнична, 7а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Локо Діджитал». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 27. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пластова, 31. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Марчишин Ірина Миколаївна. Основні види
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 28. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
46,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, Рівненський район, с. Городище, вул. Рівненська, 82. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення майна ФДМУ
по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Червук Валентина Сергійївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства:
інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 29. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. С. Петлюри, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Укрексімбанк». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1
об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташу-

вання земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 30. Назва об’єкта оцінки: цех нестандартного обладнання площею 586,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Дробот Віктор Володимирович. Основні види продукції (послуг),
що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності):
інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
 31. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення четвертого
поверху адміністративної будівлі площею 32,6 м2. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Телерадіокомпанія «РИТМ». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 32. Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка площею 50,0 м2
та бетонна площадка площею 27,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська область, м. Корець, вул. Незалежності, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Основні
види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди,
зокрема аналогічного функціонального призначення.
 33. Назва об’єкта оцінки: господарський корпус (частина даху
площею 12 м2) реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле
озеро». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, Володимирецький район, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за
наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема,
аналогічного функціонального призначення.
 34. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього
поверху гуртожитку площею 38,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 37. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду майна по
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Оптимальне таксі». Основні види
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня.
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Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність
об’єкта, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 35. Назва об’єкта оцінки: частина цегляної димової труби площею 10,0 м2 та технічного майданчика з цементно-бетонним покриттям площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон
на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «лайфселл». Основні види продукції (послуг), що виробляються:
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1
об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
 36. Назва об’єкта оцінки: операторська газової заправки
площею 8,8 м2 та майданчик з бетонним покриттям площею
705,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська,
106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Фінгерет Олександр Ростиславович. Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 37. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаражів площею
58,16 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область,
смт Гоща, вул. Ковпака, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ
«АВТО-ТЕСТ-ЄВРО». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1
об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 38. Назва об’єкта оцінки: будівля для господарських потреб
площею 35,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, Дубровицький район, с. Заслуччя, хутір «Прирубівська». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ГО «Дубровицьке
об’єднання учасників та ветеранів АТО та волонетрського руху». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які
подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
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Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській та 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 приватизації – окреме майно – будинок мисливця – будинок № 1(інв.
№ 100386), що перебуває на балансі ДП «Малинське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, територія Вишевицької сільської ради (за межами населених пунктів), Іршанське лісництво, квартал 115, виділ 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість
об’єктів – 3 об’єкти нерухомого майна (1 будівля загальною площею
32,0 м2, 2 споруди – навіс та сарай). Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі та споруди, зокрема,
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину «Дари лісів» площею
473,4 м2, що орендується ФОП Баранівським О. П. та перебуває на
балансі ДП «Житомирське лісове господарство». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Миру, 69. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних
поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.
Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна (будівля загальною
площею 473,4 м2). Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях;
платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 32,44 м2 в одноповерховій будівлі, що перебуває на балансі
Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, майдан Бердичівський. 1. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник
оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях; платник робіт з оцінки – ТОВ «Лаян Віннер». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлове приміщення
площею 2,2 м2 (кімната № 6) на 1-му поверсі адмінприміщення (реєстровий № 38516786.129.АААДЕД187), що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів,
вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях; платник робіт з оцінки – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежитлове приміщення
площею 2,6 м2 (кімната № 5) на 1-му поверсі адмінприміщення
(реєстровий № 38516786.129.АААДЕД187), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Житомирській області. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях;
платник робіт з оцінки – АТ КБ «ПриватБанк». Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні
для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: частина приміщення їдальні площею 30,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу,
що перебуває на балансі Житомирського торгівельно-економічного
коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник
робіт з оцінки – ФОП Сетник М. М. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення
площею 13,8 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Державного підприємства
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладання договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях; платник робіт з оцінки – Громадська організація «Скриня
корисних справ». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти –
приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 168,5 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Малинської районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, пл.
Соборна, 6а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіональне
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник
робіт з оцінки – Малинська районна рада. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 9: частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває

на балансі Управління державної казначейської служби України в
Олевському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати, з метою продовження дії договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки –
Адвокат Паламарчук О. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки
під час обрання переможця – 2500,00 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 ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ 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 з:
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 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412)
42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: одноповерховий корпус
авторемонтної майстерні, інв. № 50024, загальною площею
1569,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, код за ЄДРПОУ 14308894. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 134. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: Благодійна організація «Міжнародний Благодійний
Фонд «Сімейне вогнище». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,7 тис. грн. В
якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі, виробничого, виробничоскладського або складського призначення.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 112,0 м2 будівлі Центру гармонійного розвитку дітей та підлітків «Бригантина», що перебуває
на балансі ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», код за
ЄДРПОУ 33504964. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область, м. Мирноград, мкр-н «Молодіжний», буд. 17а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Котельнікова О.С. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: будівлі та споруди майстерні
ЖКВ загальною площею 4429,3 м2, а саме: контора (літ. Б-1,
б) загальною площею 415,5 м2 з ґанками (літ. б1, б2), РП-1
(літ. В-1) загальною площею 56,2 м2, склад-майстерні (літ.
Г-1) загальною площею 449,0 м2 з ґанком (г), склад (літ. Ж-1)
площею 95,8 м2, склад (літ. З-1) площею 228,1 м2, убиральня
(літ. К) площею 9,3 м2, навіс (літ. Л) площею 57,6 м2, сарай
(літ. М) площею 10,8 м2, огорожа (літ. N1-2) площею 377,0 м2,
замощення (літ. I) площею 2730,0 м2, що перебувають на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі», код
за ЄДРПОУ 00131268. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84791, Донецька область, Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Миру, 33а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки – 10,73 тис.грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки комплексів будівель та споруд, зокрема
аналогічного функціонального призначення.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімн.
№ 10 та частина нежитлового приміщення кімн. № 11 на п’ятому
поверсі тринадцятиповерхового лабораторно-конструктор
ського корпусу (інв. № 10002, літ. «А-13») загальною площею
49,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства науководослідного проектного інституту «СОЮЗ», код за ЄДРПОУ 14309830.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Гагаріна, 168. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-0314, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «Телесистеми України». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.08.2019. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн.
№ 40 (за технічним паспортом) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 1 для студентів (інв. № 10310037, реєстровий
№ 113009, літ. за техпаспортом «А-9», реєстровий номер майна
02928261.1.АААДЕА878) загальною площею 33,6 м2, що перебуває на балансі Харківської державної академії фізичної культури,
код ЄДРПОУ 02928261. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Переможна, 23. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне
відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Андреєва В. М. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору № 13
на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв.
№ 10310038, реєстровий № 113009, літ. за техпаспортом «А-9»,
реєстровий номер майна 02928261.1.АААДЕА878) загальною
площею 9,62 м2, що перебуває на балансі Харківської державної академії фізичної культури, код за ЄДРПОУ 02928261. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 99. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Андреєва В.
М. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 7. Найменування об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 277,5 м2 цокольного поверху будівлі учбового корпусу № 11 (реєстровий номер 2070812.8.БДДМУФ072),
що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет», код за ЄДРПОУ 02070812. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, 54. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Патяка О. А. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина даху нежитлової
4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу
(літ. А-4) загальною площею 65,0 м2, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції», код ЄДРПОУ 00482329. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Астрономічна, 33. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМу по Харківській,
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-0314, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки:
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки – 2,7 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв
та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях
(не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Харківській, Донецькій, та Луганській областях за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля
поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 1.1. Вбудовані нежитлові приміщення підвалу площею
204,7 м2 у семиповерховій будівлі, що перебуває на балансі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 128. Платник: Фізична особа – підприємець Подупейко Галина Олександрівна. Об’єкти, що будуть
розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення об’єктів громадського
харчування. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.2. Склад літера «Н» площею 367,2 м2, склад літера «М»
площею 351,6 м2, прохідна літера «Р» площею 37,7 м2, пилорама літера «Л» площею 72,0 м2, ремонтно-механічна майстерня «О» площею 1009,3 м2, прибудова літера «о1» площею
3,26 м2, прибудова літера «о2» площею 17,5 м2, господарське
приміщення літера «П» площею 25,92 м2, вимощення II площею 1168,8 м2, огорожа (ворота № 5 площею 6,0 м2 , ворота
№ 6 площею 12,0 м2, хвіртка № 8 – 1 шт., огорожа довжиною
738,26 м), що перебувають на балансі Олешківського міжрайонного
управління водного господарства, за адресою: Херсонська область,
Олешківській р-н, с. Виноградове, вул. Кірова, 29. Платник: Фермерське господарство «Турбаї». Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: комплекс будівель та
споруд виробничо-складського призначення. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки: 4,8 тис. грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
 2.1. Частина будівлі (літ. Б) загальною площею 362,4 м2 та
сарай (літ. В), що перебувають на балансі Державного професійнотехнічного навчального закладу «Херсонський професійний ліцей
зв’язку та поліграфії», за адресою: м. Херсон, вул. Баку, 8. Платник:
Фізична особа – підприємець Орел Михайло Ігорович. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки:
окремі будівлі (частини будівель) виробничо-складського призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 3,75 тис. грн.
 2.2. Гаражі на 4 бокси загальною площею 85,2 м2, що перебувають на балансі прокуратури Херсонської області, право оперативного управління якими здійснюється Генеральною прокуратурою
України, за адресою: Херсонська область, м. Берислав, вул. 1 Травня, 223. Платник: Фермерське господарство «ЛІДЕР АГРІ». Об’єкти,
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта
оцінки: гаражі або приміщення виробничо-складського призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову
згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання
послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент
та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до
Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть
складено за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

м. Київ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

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

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлового
приміщення
2 Нежитлове
приміщення
3 Частина нежитлового
приміщення
4 Нежитлове
приміщення
5 Нежитлове
приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
Платник роПло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана
2
ща, м
оцінки
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
1,0 м. Київ, вул. На- ГУ ДФС у КиївФОП Очере31.10.19
родного ополчен- ській області
тян Т.Л.
5000
ня, 5а
34,4 м. Київ, вул. Гар- ДП «ВО «КиївпФОП Білого31.10.19
матна, 2
рилад»
ловська С. П.
5000
200, 0 м. Київ, вул. Жме- ДП «Спецагро»
ПП «Канал»
31.10.19
ринська, 2а
6000
99,8 м. Київ,
вул. Клавдіївська,
22 (літ. «И»)
53,2 м. Київ, вул. Ю.
Іллєнка, 48

КВПУ будівництва ТОВ «Балаі архітектури
руф»

31.10.19
5500

ДП «Спортивний
комплекс «Авангард»

31.10.19
5000

ТОВ «Ко-оп
Медіа»

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

6 Нежитлове
приміщення

Орієнтовна дата
оцінки
Платник роПло- Адреса об’єкта
Очікувана
Ба
л
ан
с
о
у
т
р
имувач
біт
з
оцінки
ща, м2
оцінки
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
51,3 м. Київ, пл. Львів- ДП «СервісноФОП Черній
31.10.19
ська, 8а
видавничий
О. С.
5000
центр»

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

№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2

Адреса
об’єкта
оцінки

1 Частина даху та 10,0 м. Київ,
технічного по- (в т. ч. вул. Б.
верху –пам’ятка 6,0 та Хмельницьісторії націо4,0) кого / Пушнального знакінська, 5/15чення
17 (літ. А, А1,
А2, А3, А4)
2 Частина даху та 13,0 м. Київ,
технічного по- (в т. ч. вул. Борщаверху
3,0 та гівська, 115
10,0)
3 Нежитлові при- 168,3 м. Київ,
міщення
вул. І. Франка, 26а
4 Частина даху та 10,0 м. Київ,
технічного по- (в т. ч. вул. Б.Хмельверху
5,0 та ницького,
5,0) 8/16
5 Частина не2,0 м. Київ,
житлового приСтоличне
міщення
шосе, 98
6 Частина даху та 15,0
технічного по- (в т. ч.
верху
3,0 та
12,0)
7 Частина даху та 14,0
технічного по- (в т. ч.
верху
4,0 та
10,0 )
8 Нежитлове при- 17,33
міщення
9 Нежитлове при- 151,2
міщення
10 Нежитлове приміщення

38,5

11 Нежитлове приміщення

31,3

Орієнтовна дата
оцінки
Платник роБалансоутримувач біт з оцінки Очікувана
найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
ДП «Національний ПрАТ «Київ31.08.19
академічний театр стар»
5000
російської драми
імені Лесі Українки»

НТУУ «Київський по- ПрАТ «Київлітехнічний інститут стар»
ім. І. Сікорського»

Київський коледж
транспортної інфраструктури
Українське національне інформаційне агенство
«Укрінформ»
ВСП «Київське
територіальне
управління» філії
«БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
м. Київ,
Інститут післявул. Естон- дипломної освіти
ська, 8а
національного університету харчових
технологій
м. Київ,
ДП «Київська
вул. Шолу- військоводенка, 27/6 картографічна
фабрика»
м. Київ,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
вул. М. Кап- Гетьмана»
ніст (Желябова), 4
м. Київ,
Національний інстивул. Ломоно- тут раку
сова, 33/43
(літ. «Ц»)
м. Київ,
Національний авіавул. Ніжин- ційний університет
ська, 29є
м. Київ,
ДП «Укрводсервіс»
вул. Со
лом’янсь
ка, 1

31.08.19
5000

ФОП Кравчен- 30.09.19
ко М. М.
5500
ТОВ «лайфселл»

30.09.19
5000

ТОВ «Євротранстелеком»

30.09.19
5000

ПрАТ «Київстар»

31.10.19
5000

ПрАТ «Київстар»

30.09.19
5000

ФОП Ольшевський І. А.

30.09.19
5000

МПП «ВПК»

30.09.19
6000

ТОВ «Булавіа- 31.10.2019
Посад л.т.д.»
5000

ПрАТ «Вироб
ничо-комер
ційна фірма
«Укрводтехпостач»
Національний авіа- ФОП Черненційний університет ко Ю. М.

12 Нежитлове при- 117,30 м. Київ,
міщення
вул. Симиренка, 1
13 Нежитлові при- 92,0 м. Київ,
ДВ «Преса України» ТОВ «Виміщення
просп. Передавництво
моги, 50
Глорія»

31.10.19
5000

30.09.19
5500
31.10.19
5500

Конкурси відбудуться 20 листопада 2019 року о 15.00
в Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 14 листопада 2019 року за
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20 листопада 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 ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ 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 є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних
пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення – пам’ятка історії національного значення є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну
цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

№ 45 (1273)

33

відомості
приватизації

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

мала приватизація
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 19.

Одеська та Миколаївська області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – корпус млину (літ. А) загальною площею 636,7 м2
(площа забудови – 751 м2), який в процесі приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат
хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00955207 (далі – об’єкт),
розташований за адресою: Одеська обл., Саратський р-н,
смт Сарата, вул. Мельнична, 77, що перебуває
на зберіганні ТОВ «Курортстрой»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
корпус млину (літ. А) загальною площею 636,7 м2
(площа забудови – 751 м2), який в процесі приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Саратський
комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00955207.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., смт Сарата, вул. Мельнична, 77.
Відомості про об’єкт: об’єкт – кам’яна двоповерхова будівля з підвалом. Дах, перекриття, вікна демонтовані. Стіни корпусу знаходяться
в аварійному стані. Об’єкт потребує капітального ремонту.
Балансоутримувач: відсутній. Об’єкт не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Саратський КХП», юридичну особу якого припинено
17.07.2017.
В теперішній час об’єкт перебуває на зберіганні ТОВ «Курортстрой», з яким укладений договір зберігання № 40 від 12.12.2018.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не
виділялась. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна
відсутня інформація щодо земельної ділянки під об’єктом.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 грудня 2019 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 445400 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 222700,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222700,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 44540,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 22270,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22270,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): для аукціону з умовами – 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
У разі активації аукціону зі зниженням стартової ціни або аукціону за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій розмір реєстраційного внеску становить 0,2
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в
сумі 7000,00 грн без ПДВ на рахунок органу приватизації, зазначений
в договорі купівлі-продажу, протягом 10 днів після переходу права
власності на об’єкт приватизації до покупця.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37187082063735
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37311082163735
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43015722
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 за місцем
розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або
до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28,
телефони для довідок: (048) 731-40-43, 731-72-62. Час роботи регіо
нального 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 електронної
пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях від 31.10.2019 № 468 (протокол
№ 1засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-05-31-000001-2.

№ 45 (1273)

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 – 4454,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2227,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2227,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
окремого майна – колишнє приміщення банку «Україна»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: колишнє приміщення банку «Україна».
Місцез нах од ження об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н,
смт Доброслав, вул. Центральна, 45.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Лиманському районі Одеської області (код за ЄДРПОУ
37984056).
Відомості про об’єкт: у цілому загальна площа об’єкта становить
238,7 м2:
приміщення банку (літ. А) загальною площею 199,9 м2 (основна –
184,1 м2, допоміжна – 15,8 м2);
котельня (літ. Б), загальна площа – 8,3 м2;
сарай (літ. В), загальна площа – 13,7 м2;
гараж (літ. Г), загальна площа – 14,8 м2;
вбиральня (туалети, літ. Д), загальна площа – 2,0 м2;
вимощення та огорожа.
Відомості про земельну ділянку: кадастровий номер
5122755100:02:002:0097, цільове призначення В.03.01 – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування; категорія земель – землі житлової та
громадської забудови; вид використання земельної ділянки – для
експлуатації та обслуговування адмінбудівлі і підсобних приміщень.
Зазначена земельна ділянка належить Управлінню державної казначейської служби України в Лиманському районі Одеської області на
праві постійного користування.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 грудня 2019 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 574732,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 287366,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 287366,00 грн;
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 57473,20 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 28736,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28736,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні):
для аукціону без умов – 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня 2019 року. У разі активації аукціону зі зниженням стартової ціни або аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня 2020 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі
45000,00 грн без ПДВ на рахунок органу приватизації, зазначений
в договорі купівлі-продажу, протягом 10 днів після переходу права
власності на об’єкт приватизації до покупця.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки в
національній валюті за такими реквізитами:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37187082063735
МФО 820172
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37311082163735
МФО 820172
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
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 за місцем
розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або
до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65012,

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28,
телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-72-62. 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 електронної
пошти: odesa@spfu.gov.ua.
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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях від 31.10.2019 № 467.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000043-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 5747,32 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2873,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2873,66 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Одеській та Миколаївській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлова будівля загальною площею 256,5 м2,
що розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольський
р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57 (далі – об’єкт)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
нежитлова будівля загальною площею 256,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., Овідіопольський р-н,
с. Новоградківка, вул. Центральна, 57.
Відомості про об’єкт: об’єкт – кам’яна одноповерхова будівля,
яка знаходиться в центральній частині с. Новоградківка. Загальна
площа будівлі – 256,5 м2. Будівля має 6 окремих входів, потребує
капітального ремонту.
Балансоутримувач відсутній: згідно з даними Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань юридичну особу ПрАТ «Дністровський», до статутного капіталу якого об’єкт не увійшов, припинено 26.12.2018.
В теперішній час за договором зберігання № 47 від 28.10.2019
об’єкт перебуває на зберіганні фізичної особи Гордишева С. І.
Відомості про земельну ділянку: за інформацією Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 04.03.2019 № 11-150.8-2143/2-19, відомості щодо відведення у встановленому порядку
у користування або власність будь-яким фізичним або юридичним
особам земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації, в управлінні відсутні.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 грудня 2019 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 418800,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 209400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 209400,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 41880,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 20940,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –20940,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: для аукціону з умовами – 834,60 грн,
що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019
року. У разі активації аукціону зі зниженням стартової ціни або аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій розмір реєстраційного внеску становить
0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі
7000,00 грн без ПДВ на рахунок органу приватизації, зазначений в
договорі купівлі-продажу, протягом 10 днів після переходу права
власності на об’єкт приватизації до покупця.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37187082063735, МФО 820172
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
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Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37311082163735, МФО 820172
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
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 за місцем
розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або
до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28,
телефони для довідок: (048) 731-40-43, 728-72-62. 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 електронної
пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
ФДМУ по Одеській області від 31.10.2019 № 469 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000032-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону – 4188,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2094,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2094,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях про
проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації
незавершеного будівництва – комплекс будівель
та споруд у складі: адміністративно-виробничий корпус;
спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус;
склад (класи ГО); насосна станція; резервуар,
що розташований за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Гагаріна, 26а та перебуває на балансі Одеського
обласного центру зайнятості (код за ЄДРПОУ 03491435)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
комплекс будівель та споруд у складі:
адміністративно-виробничий корпус;
спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус;
склад (класи ГО); насосна станція; резервуар.
Місцезнаходження об’єкта: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а.

Відомості про об’єкт.
Об’єкт розташований у промисловій зоні на перехресті
вулиць Рєпіна та Гагаріна та складається з:
Складові елементи
комплексу

Літера за
Рівень
технічним будівельної
паспортом готовності

Примітки

Адміністративновиробничий корпус

А

33 %

Спортивно-оздо
ровчий комплекс

Б

36,46 %

двоповерхова будівля з підвалом (розмір
у осях 24 х 12 (м), розташована окремо

Підсобний корпус

В

17,2 %

двоповерхова будівля з підвалом (розмір
у осях 24 х 12 (м), розташована окремо

Склад (класи ГО)

Ж

38 %

Насосна станція

Е

24,8 %;

одноповерхова заглиблена будівля (розмір
у осях 6 х 12 (м), розташована окремо

Резервуар

З

47,2 %

дві окремо розташовані заглиблені у землі
споруди однакових резервуарів ємністю
по 300 м3 кожний

Ступінь будівельної готовності
комплексу

Г-образної форми, що складається
з 4-поверхової будівлі виробничого корпусу
(48,0 х 30,0 (м) блокованого з 4-поверховою
будівлею адміністративного корпусу
(36,0 х 18,0 (м)

одноповерхова заглиблена будівля
з підвалом (розмір у осях 18 х 12 (м),
розташована окремо

33,3 %

Балансоутримувач: Одеський обласний центр зайнятості (код за
ЄДРПОУ 03491435).
Відомості про земельну ділянку:
Кадастровий номер земельної ділянки 5110600000:01:020:0004.
Цільове призначення – J 11.02 для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної машинобудівної та іншої промисловості. На земельну
ділянку встановлено обмеження площею 0,1685 га – охоронна зона
навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, в зв’язку з чим необхідне дотримання Правил охорони електричних мереж, затверджених
постановою КМУ від 04.03.1997 № 209.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: об’єкт або його частина в оренді не перебувають.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 10 грудня 2019 року.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1 094 588,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 547294,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 547294,00 грн;
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
20 відсотків.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 109 458,80 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 54 729,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 54 729,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні):
для аукціону без умов – 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня 2019 року. У разі активації аукціону зі зниженням стартової ціни або аукціону за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня 2020 року.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські рахунки в
національній валюті за такими реквізитами:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37187082063735
МФО 820172
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37311082163735
МФО 820172
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
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 за місцем
розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або
до балансоутримувача.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к.1106, тел. (048) 731-50-28,
телефони для довідок: (048) 731-40-43, 728-72-62. 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 електронної
пошти: odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях від 31.10.2019 № 470.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000016-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 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 – 10 945,88 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 5 472,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 472,94 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 15.08.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 75,9 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцез нах од ження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Литвинова М. М. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 51,7 м2.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шинна, 10а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Титан теплоенерго». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2200,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,6 м2
(у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Головне управління національної поліції в Дніпропетровській області.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Тарнавський
С. І. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2300,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,7 м2
(у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Арутюнян Т. Х.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,5 м2 (в
т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
35, гуртожиток № 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
70,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення
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ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Клаксон». Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,5 м2
(у т. ч. 0,5 м 2 – площа загального користування). Бал анс оу т
римувач:ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Моісеєнко О. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,0 м2
(у т. ч. 1,29 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Дрожаков К. В.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 2,5 м2
(у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2, гуртожиток № 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Моісеєнко
О. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський
район, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АТ «Ощадбанк» філія – Дніпропетровське
обласне управління АТ «Ощадбанк». Конкурс не відбувся відповідно
до п. 8 розділу ІІІ Положення.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 630,8 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський меткомбінат». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Кам’янське, вул. І. Ясюковича, 9. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ «Дніпровський
меткомбінат». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 474,8 м2
(у т. ч. 20,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Криворізький професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. І. Авраменко, 27. Мета оцінки – визначення

ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Цуркан В. В. Переможець – ФОП
Щур С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 41,47 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцез нах од ження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Укрчерметавтоматика».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 164,7 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Журба В. С.
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
320,53 м2 (в т. ч. 12,3 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Медікум-мрія».
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 4,0 м2
(у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 38а, гуртожиток
№ 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 105,9 м2.
Балансоутримувач: «Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Мартіна Шимановського (Комуністична), 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Татаров В. М. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2300,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
1612,0 м2 (у т. ч. 455,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Нікопольський технікум Національної металургійної
академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь,
просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
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по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – КЗ «НМШМ № 1» управління гуманітарної політики Нікопольської
міської ради. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 5,0 м2 (в
т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Біба Т. В. Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2850,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 39,8 м2
(у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Маганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Шевченко Ю. М. Переможець – ФОП Філічкіна
І. М. Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
21. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труба димова літ. 58. Ба
лансоутримувач: ПрАТ завод «Павлоградхіммаш» (код за ЄДРПОУ
00217417). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська
обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 6300,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
22. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні (колишньої) (інв.
№ 1796), тепломережа внутримайданчикова (інв. № 4743), хімводоочистка (інв. № 4781). Балансоутримувач: ПрАТ завод «Павлоградхіммаш» (код за ЄДРПОУ 00217417). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом викупу. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 6300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
23. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі – А загальною площею
217,8 м2, будівлі Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код за
ЄДРПОУ 02359946). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки –
30.06.2019. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –
9500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
24. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова
у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код
ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964. 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. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): БД-13/1 (1 черга): БД-13/1: Літ. А-2; підвал – пд.
БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 – Літ. А-2; підвал – пд. Замовник/платник:
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Конкурс не відбувся відповідно до
п. 8 розділу ІІІ Положення.
25. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова
у м. Енергодар, БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8. Балансоут
римувач: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна
електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. 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. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): малоповерхова житлова
забудова у м. Енергодар. БД-14/ (1 черга): БД-14: Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2; прибудова Літ. А-1;
прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 –
мс. Замовник/платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Конкурс не
відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
26. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудова
у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. Балансо
утримувач об’єкта оцінки: ДП «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. 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. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): малоповерхова житлова
забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга): БД-15: Літ. А-2; прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2; прибудова Літ. А-1;
прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда по Літ. А-1 –
мс. Замовник/платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Конкурс не
відбувся відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення.
27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2, 7, 8, 9 та
частини приміщень спільного користування № 1, 3, 4 площею 7,35 м2
першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9), реєстровий номер
02543845.1.ЧРИАЯГ002, загальною площею 79,05 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Опанасенко Ю. А. Дата
оцінки – 31.07.2019. Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу
ІІІ Положення.
28. Назва об’єкта оцінки: тамбури II, III, нежитлові приміщення № 16, № 17, з № 20 до № 23 площею 101,9 м2 одноповерхової будівлі (Літ. Оо), реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ772 та
нежитлові приміщення № 106, 108, 109, площею 9,9 м2 першого
поверху чотириповерхової будівлі (літ. Ааа1), реєстровий номер
38727770.1.АААИБЕ743, загальною площею 111,8 м2. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
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вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Платник робіт з оцінки: ФОП Стерлікова Т. М. Дата
оцінки – 31.05.2019. Конкурс не відбувся відповідно до п. 8 розділу
ІІІ Положення.
29. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, № 9, № 11
загальною площею 76,6 м2 першого поверху будівлі (Літер А-2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 18. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансо
утримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське
вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Харченко
І. Г. Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
30. Назва об’єкта оцінки. нежитлові приміщення № 50, 51, 52,
53, 53а, 88, 89, 90, 91, 92, 93 та частина приміщення № 54 (площею
18,72 м2) загальною площею 196,72 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 4, літ. А-3, реєстровий номер
02125243.40.РПКХЯР003. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансо
утримувач майна: Запорізький національний університет. Платник
робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ПП «Дніпротех і К». Вартість послуг – 2200,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 5.
31. Назва об’єкта оцінки. частина нежитлового приміщення
№ 109 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі (літ. Ааа1), реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК035. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський
державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: АТ КБ
«ПРИВАТБАНК». Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
32. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-1, № 1-9,
№ 1-10 та частина приміщення № 1-5 площею 3,7 м 2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі (літ. А-5), реєстровий номер
02543897.1.НБХШЛЮ001, загальною площею 38,4 м2. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 390. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Боровик В. О. Дата
оцінки – 31.07.2019. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
33. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2,
№ 14, № 15 загальною площею 67,3 м 2 підвального поверху
лабораторно-виробничого корпусу (літера А-2), реєстровий номер
33431745.1.АААДГЖ207. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 15в. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоут
римувач майна: Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське
господарство». Платник робіт з оцінки: Бодров Михайло Миколайович. Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 2400,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
34. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме
майно – прибудоване нежитлове приміщення площею 61,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський
р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Запорізькій області. 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. Замовник/платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ФОП
Перевай В. С. Вартість послуг – 4500,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 10.
35. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 188,1 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі. Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Гайчук Ірина Михайлівна. Дата оцінки – 30.06.2019. Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний
центр». Вартість послуг – 2320,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
36. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 12,00 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, що перебуває
на балансi Управління Державної казначейської служби України в
Онуфріївському районі Кіровоградської області. Балансоутримувач:
Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Страхова компанія
«Провідна». Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ФОП Пєшкова
С. В. Вартість послуг – 1955,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
37. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
16,60 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, що перебуває на балансi
Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському
районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Сергієнко Ярослав
Григорович. Дата оцінки – 31.07.2019. Переможець – ФОП Таран
О. А. Вартість послуг – 1985,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 25.09.2019
Об’єкти оренди.
1. Нежитлове приміщення площею 4,4 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі. Львівська обл., Яворівський р-н, смт Шкло,
вул. Курортна, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість
робіт – 1929,00 грн без ПДВ.

2. Вбудоване нежитлове приміщення № 92 загальною площею
10,9 м2 на першому поверсі. м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1980,00 грн
без ПДВ.
3. Вбудоване нежитлове приміщення № 50а загальною площею
12,6 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола,
4. Мета оцінки – укладення договору оренди; Переможець – ФОП
Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт –
1115,00 грн без ПДВ.
4. Нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м2 на першому
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 71. Мета оцінки – продов
ження договору оренди. Переможець – ПП «ЕкспертМАШ». Термін
виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1300,00 грн без ПДВ.
5. Нежитлові приміщення № 24, 25 загальною площею 41,6 м2
на другому поверсі будівлі літ. «А-4» (навчальний корпус). м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д;
вартість робіт – 2050,00 грн без ПДВ.
6. Частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною
площею 54,0 м2. Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 4 к/д; вартість робіт –
1840,00 грн без ПДВ.
7. Нежитлове вбудоване приміщення № 1 загальною площею
98,9 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі котельні. Львівська
обл., Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ФОП
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт –
1200,00 грн без ПДВ.
8. Приміщення будинку культури загальною площею 5787,9 м2.
м. Львів, вул. Ряшівська, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання
робіт –2 к/д; вартість робіт – 2500,00 грн без ПДВ.
9. Гідротехнічні споруди ставів – плотина з шахтним водозабором
«Сільва» (інв. № 128, 130), земляна дамба «Сільва» з мокрим схилом
(інв. № 129, 129а). Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – ПП «Експерт-Центр». Термін виконання робіт –5 к/д; вартість
робіт – 5500,00 грн без ПДВ.
По об’єктах:
частина складу ґрунтових взірців площею 160,9 м2, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8;
частина котельні газової площею 261,4 м2 та теплові мережі протяжністю 790 м, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8;
частина асфальтобетонного покриття площею 18,0 м2, Волинська
обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58;
частина вагону-будинку модульного типу Б-1 площею 8,9 м2, Волинська обл., Ратнівський р-н, с/р Млинівська;
частина службово-виробничої будівлі площею 16,5 м2, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41;
вагон-будинок модульного типу (літер М-1) загальною площею
12,9 м2, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113 м;
гідротехнічні споруди ставів, а саме: Зимувальні (6 шт.), Аська,
Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха
3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, Перелка, Несвіч головний та
обводний канал НГ, Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч відповідно до п. 8 розділу III Положення, конкурс по цих об’єктах вважається
таким, що не відбувся.
Заступник голови комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу по вищезазначених об’єктах.
Об’єкт приватизації.
1. Вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею
656,6 м2. Волинська обл., м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом викупу. Переможець – ТзОВ «ЛьвівЮр
АудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д; вартість робіт –
1300 грн без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 30.09.2019
1. По об’єкту: нежитлова будівля загальною площею 266,1 м2,
що перебуває на балансі 13 ДПРЧ ГУ ДСНС у Херсонській області,
за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Перемоги, 1б,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 500 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
2. По об’єкту: частина нежитлового приміщення площею
1,8 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 1 (реєстровий
№ 05480298.1.ЖКСГАШ103), що перебуває на балансі Херсонського
національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
з метою визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати, що відбувся 26.09.2019
Переможцями конкурсу визнано:
ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
нежитлове вбудоване приміщення площею 11,5 м2 першого поверху шестиповерхової будівлі навчального корпусу, на балансі
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9. Вартість
робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
нежитлове приміщення на технічному поверсі площею 8,0 м2;
частина даху будівлі площею 180,0 м2, на балансі Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, за адресою:
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні.
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: замощення автодрому площею 16180,0 м2, на балансі Новоодеського професійного
аграрного ліцею, за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса,
вул. Іпатенка, 3а. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 календарних дні.
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: частина нежитлових вбудованих приміщень їдальні на першому поверсі будівлі гуртожитку
№ 2 площею 440,3 м2 та частина нежитлових приміщень буфету на
першому поверсі будівлі учбового корпусу № 2 площею 109,1 м2,
на балансі Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні.
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ФОП Пашинова Т. В. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 12,0 м2 господарської будівлі, на балансі Арбузинського професійного аграрного ліцею, за адресою: Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 217. Вартість робіт – 2400
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина об’єктів бази «Спецгідроенергомонтаж» Гідрокомплексу,
а саме: приміщення № 1-5 механічної майстерні площею 351,5 м2;
частина замощення № 1 площею 300,0 м2; місця загального користування площею 246,2 м2, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 19. Вартість робіт – 4500 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлова будівля площею 72,6 м2, на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;
відкрита площадка для накопичення та тимчасового відстою автотранспорту та технологічного обладнання площею 885,8 м2; будівля
змінного механіка площею 30,5 м2, на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/12. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 3 календарних дні.
ФОП Полупаненко М. М. на об’єкти оренди:
частина вестибуля № 102 площею 2,0 м2 першого поверху центрального диспетчерського пункту корпусу-А, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 3. Вартість робіт – 2400
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
радіощогла «Моторола»/споруда «а» площею 65,3 м2, на балансі
ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС»,
за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Володимира
Фукса, 2. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди: частина холу
площею 12,0 м2 нежитлового приміщення другого поверху блоку «В»
шестиповерхової будівлі головного навчального корпусу, на балансі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9. Вартість робіт – 2400
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди: нежитлове приміщення
площею 4,0 м2 адміністративної будівлі, на балансі Головного управління Державної фіскальної служби України у Миколаївській області,
за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Театральна,
18. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій
та Луганській областях про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 26.09.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 56 на 1-му
поверсі патолого-анатомічного корпусу (літ. «А-4», інв. №10310013)
загальною площею 54,0 м2, що перебуває на балансі Харківської
медичної академії післядипломної освіти, код ЄДРПОУ 01896872.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 35. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 2418 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 5631,0 м2 інженерно-лабораторного корпусу, інв. № 82166,
літ. за техпаспортом А-11, за адресою: Харківська обл., м. Харків,
Гімназійна набережна, буд. 2. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 9000 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 38,3 м2 п’ятого поверху адміністративного будинку (літ. А-5),
що перебуває на балансі Харківської філії Державного підприємства
«Український державний інститут з проектування суб’єктів дорожнього господарства» (код ЄДРПОУ 05416892). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки –
1963 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 м2 першого поверху головного корпусу (літ. А-7),
що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» (код ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг
з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, кімн. № 44 площею 47,4 м2 першого поверху гуртожитку № 12, літ.«А-9-10», що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» (код ЄДРПОУ 23912896). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 1963 грн, строк виконання –5 календарних днів.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
1,0 м2 тамбуру першого поверху нежитлової будівлі (А-3), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Донецькій
області (код ЄДРПОУ 40109058). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Університетська, 30. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з
оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: залізобетонний майданчик площею
220,0 м2, що перебуває на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (код ЄДРПОУ 0201139). Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 77. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг
з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 1-17
на першому поверсі двоповерхового громадського будинку для
органів управління (реєстровий № майна 37880458.1.АААГБГ566,
інв. № 4624221, Літ. «А») загальною площею 100,41 м2, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України
у Борівському районі Харківської області, код ЄДРПОУ 37880458.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Борівський р-н,
смт Борова, вул. Миру, 34а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Харківська інвестиційна агенція нерухомості», вартість послуг з оцінки – 2913 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
9. Назва об’єкта оцінки: одноповерховий корпус авторемонтної
майстерні, інв. № 50024, загальною площею 1569,0 м2, що перебуває
на балансі Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (код ЄДРПОУ 14308894). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Сумська, 134. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг з оцінки –
3400 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі посту ЕЦ залізничної станції Близнюки, що перебуває на балансі ВП «Ли-
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манське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ
41149437). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61000, Харківська обл.,
м. Близнюки, вул. Свободи, 3. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Харківська інвестиційна агенція нерухомості», вартість
послуг з оцінки – 2613 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
11. Назва об’єкта оцінки: будівля продуктово-промислової бази
загальною площею 3004,2 м2, у тому числі: склад (літ. Б) площею
1188,9 м2 з естакадою (літ. б) площею 339,1 м2; склад (літ. В) з прибудовою (літ. в) площею 935,3 м2 та підвалом (літ. в1) площею 540,9 м2,
що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі
електромережі» (код ЄДРПОУ 00131268). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський,
вул. Заводська, б/н. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 4200 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: сарай у насосної освітленої води площею
30,1 м2, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі» (код ЄДРПОУ 00131268). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2099 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 25,0 м2 з ґанком першого поверху будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму (код
ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки –
2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля з
підвалом (літ. за техпаспортом «А–2) загальною площею 605,8 м2,
що перебуває на балансі Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Челюскінців, 3. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість
послуг з оцінки – 4396 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
15. Назва об’єкта оцінки: частина комплексу котельної – асфальтобетонний майданчик, інв. № 004563, загальною площею 12,0 м2,
що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, код ЄДРПОУ 00493758. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна,
б/н. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг
з оцінки – 2355 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 34,2 м 2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв.
№ 01010003), що перебуває на балансі Міловської районної державної адміністрації Луганської області, код ЄДРПОУ 20189376. Місце
знаходження об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл., Міловський р-н,
смт Мілове, вул. Миру, 43. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладання договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг
з оцінки – 1700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
17. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (30) на першому поверсі чотирнадцятиповерхового учбового корпусу (інв.
№ 81563, літ. за техпаспортом Б-14), реєстровий номер майна
02071139.1.ЧПППИЕ025, загальною площею 2,5 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, код ЄДРПОУ 2071139. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Динамівська, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1620 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.
18. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі чотириповерхового учбового корпусу
(інв. № 1031006, літ. за техпаспортом А-4), реєстровий номер майна
01566117.2, загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, код ЄДРПОУ 33297907.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61045, м. Харків, пров. Отакара Яроша, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з
оцінки – 1963 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 2, № 3)
загальною площею 80,2 м2 у підвалі 5-поверхової будівлі учбового
корпусу, інв. № 46510, літ «А-5», що перебувають на балансі Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, код ЄДРПОУ 02214350. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61003,
м. Харків, майдан Конституції, 11. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група», вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення комори – кімн. № 6 у підвальному приміщенні 5-поверхової будівлі
гуртожитку № 1 (літ. «А-5») загальною площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова, код ЄДРПОУ 02071151. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 15.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг
з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення комори – кімн. № 10 на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2 (літ. «А», інв. № 10300013) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова, код ЄДРПОУ 02071151. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість
послуг з оцінки – 1350 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вмивальні
кімн. № ХVІ на 1 поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7 (літ.«Б-5»)
загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
код ЄДРПОУ 02071151. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Шевченка, 233а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
23. Назва об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхового гуртожитку, літ. «Б-9», інв. 1032001, загальною площею 8,0 м2, що перебуває
на балансі Державного навчального закладу «Регіональний центр
професійної освіти будівельних технологій харківської області», код
ЄДРПОУ 25462474. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 33б. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ
«Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (службове приміщення) на дев’ятому поверсі площею 10,8 м2 та майданчик покрівлі на даху площею 6,0 м2 у дев’ятиповерховій будівлі гуртожитку

(інв. № 69512, літ. «А-9») загальною площею 16,8 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв
ім. І. П. Котляревського, код ЄДРПОУ 2214350. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Целіноградська, 50. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Блінов І. П., вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк
виконання – 5 календарних днів.
25. Назва об’єкта оцінки: будівля сараю площею 15,2 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 17. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з
оцінки – 2099 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
26. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 1034,9 м2 за адресою: Харківська обл., Коломацькій р-н,
с. Коломак, вул. Піддубного, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 4946 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
27. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля у центрі, між колонами № 26 та № 29, на другому поверсі
5-поверхової будівлі учбового корпусу В (інв. № 82815), загальною
площею 5,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, код ЄДРПОУ
02125585. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Валентинівська, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «БОНС», вартість послуг з оцінки – 1350 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
28. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі 16-поверхової будівлі
гуртожитку № 1, корпус № 1 (14,77 м2), № 2, 3 (4,63м2), господарчий
блок, літ. А-16, загальною площею 19,4 м2, що перебуває на балансі
Харківської медичної академії післядипломної освіти, код ЄДРПОУ
01896872. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, шосе Салтівське, 268. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість
послуг з оцінки – 1963 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
29. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина підвального приміщення площею 9,0 м2 та ділянка поверхні покрівлі
на даху площею 3,0 м2 в будівлі гуртожитку № 7 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна загальною площею 12,0 м2,
що перебуває на балансі Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна, код ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Алчевських, 46. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 1963 грн, строк
виконання – 5 календарних днів.
30. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі
4-поверхового виробничого корпусу (склад металу та заготівельна
дільниця) (інв. № 125032) загальною площею 138,78 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства науково-дослідного
технологічного інституту приладобудування, код ЄДРПОУ 14310589.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Катерининська,
40/42. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В., вартість
послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
31. Назва об’єкта оцінки: частина коридору на 1-му поверсі
5-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № А-5) загальною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
університету будівництва та архітектури, код ЄДРПОУ 02071174.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Алчевських, 48б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг
з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
32. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі чотириповерхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4»)
загальною площею 18,6 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код ЄДРПОУ 02071197.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки –
1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
33. Назва об’єкта оцінки: частина фойє на другому поверсі чотириповерхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4») загальною
площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, код ЄДРПОУ 02071197. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 1963 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 17.10.2019
Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудовані приміщення (1-15)
площею 43,5 м2 та (1-16) площею 43,5 м2 будівлі пожежної частини (літ.
А); приміщення бані (літ. Б) площею 33,6 м2; гараж (літ. В) площею 87,9 м2
за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1, що перебуває на балансі ДПРЧ-5 Управління ДСНС України у Чернівецькій
області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
ФОП Міцевич Любов Дмитрівну на вбудоване приміщення (1-116)
площею 11,0 м2 першого поверху адміністративного будинку (літ. А)
за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця,
вул. Центральна, 108, що перебуває на балансі Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в
оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 4 календарних дні.
ТОВ «Оцінка – Інформ» на нежитлові приміщення першого поверху
будівлі КПП (літ. А) загальною площею 190,6 м2 за адресою: вул. Головна, 2к, с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України в оперативному управлінні (користуванні) Чернівецької митниці ДФС. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання
робіт оцінки: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 02.10.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (V, № 15 – № 32) загальною
площею 328,39 м2 у підвалі гуртожитку № 2 (літ. Х), що перебувають
на балансі Вінницького національного технічного університету, за
адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 5, з метою
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відомості
приватизації

укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 51 площею 43,6 м2 на
1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу, за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1850 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нерухомого майна – 1/2 частини димової труби (літ. а3) котельні, що перебуває на балансі Тульчинського коледжу ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету, за адресою:
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 55Е, з метою укладення договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2580 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі 2-поверхової адмінбудівлі (літ. А) з
прибудовами – част. № 1 (702,45 м2 ) в прим. № 2 в одноповерховій
будівлі складу (літ. Б) – № 1 (542,1 м2) в прим. № 1, що перебувають
на балансі ДП «Літинський автобусний парк», за адресою: 22300, Він
ницька обл., смт Літин, вул. Сосонське шосе, 4 з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2340 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 25.09.2019
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Нежитлове приміщення

21,6

м. Київ, вул. Тургенєвська, 71-75

2 Нежитлове приміщення

334,6

3 Нежитлові приміщення

211,3

СОД – переможець
ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»

Термін
Вартість
виконанвиконання, каня робіт,
лендаргрн
них днів
2

4160

м. Київ, вул. Велика ТОВ «РЕНОМЕ
Васильківська, 55
ГРУП»

2

5100

м. Київ, вул. Є. Хар- ТОВ Експертна
ченка, 4
фірма «ГудВілл»

2

5450

4 Частина даху та 25,82 м. Київ, вул. Лабора- ФОП Щаслива
технічного по(у т. ч. торна, 5/17
Н. З.
верху
18,32 та
7,5)

2

3500

5 Нежитлові приміщення

2

4950

192,57 м. Київ, просп. Пере- ТОВ Експертна
моги, 44
фірма «ГудВілл»

6 Нежитлове приміщення

26,8

м. Київ, вул. Преоб- ТОВ Експертна
раженська, 25
фірма «ГудВілл»

2

4100

7 Нежитлові приміщення

53,9

м. Київ, просп. Голо- ТОВ Експертна
сіївський, 50
фірма «ГудВілл»

2

4100

8 Частина даху

20,0

м. Київ, вул. Сім’ї
ПП «ГарантІдзиковських, 15/17 Експерт»

2

3600

9 Нежитлове приміщення

15,5

м. Київ, бул. Дружби ТОВ Експертна
Народів, 28
фірма «ГудВілл»

2

3500

10 Частина даху та
технічного поверху

5,00 м. Київ, вул. І. Ку(у т. ч. дрі, 11
0,5 та
4,5)

ФОП Приходько
В. І.

2

3600

11 Частина даху та
технічного поверху

12,7 м. Київ, вул. Б.
ТОВ «Українські
(у т. ч. Хмельницького, 8/16 інноваційні кон3,0 та
сультанти»
9,7)

2

3500

12 Частина даху та
технічного поверху

6,0
м. Київ, бульв. Друж- ФОП Приходько
(у т. ч. би Народів, 28
В. І.
1,5 та
4,5)

2

3600

2

3000

ТОВ Експертна
фірма «ГудВілл»

2

4160

13 Частина нежитлового приміщення
14 Нежитлове приміщення

3,5

м. Київ, просп. Пере- ТОВ «Українські
моги, 14
інноваційні консультанти»

225,62 м. Київ, вул. Флоренції, 1/11

15 Нежитлові приміщення

84,3

м. Київ, просп. Пере- ТОВ Експертна
моги, 14
фірма «ГудВілл»

2

3770

16 Нежитлові приміщення будівлі
лабораторії

817,5

м. Київ, вул. М. Кри- ТОВ «Фінансова
воноса, 2б
будівельна компанія «Фіско»

2

5100

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 03.10.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення площею 5,0 м2 на другому
поверсі будівлі виробничих приміщень літ. «А-3», що обліковується
на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 11, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання послуг
з оцінки – 1895,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення у будівлі гаража загальною площею 74,4 м2,
що обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у
Хмельницькій області, за адресою: вул. І.Франка, 1, смт Ямпіль, Білогірський р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання послуг з оцінки – 2373,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбувся 03.10.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 79,8 м2 (в
т. ч. допоміжна площа 8,3 м2 – ґанок). Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська,
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг –
2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного боксу
площею 52,9 м2 та замощення площею 5,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
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областях. Платник – ТОВ «ПРОЕКТ АС ПЛЮС». Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
782,8 м2 (в т. ч. 78,5 м2 – площа загального користування). Балансоут
римувач: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської
обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги». Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 16,0 м2 (в т. ч. 4,3 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Аква Перфектум». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 52,0 м2 (в т. ч. 8,7 м2 – площа загального користування). Ба
лансоутримувач: Вільногірський коледж Національної металургійної
академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Центральна, 51в. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Щербіна П. М. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2550,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 35,0 м2 (в т. ч.
4,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДПТНЗ
«Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Медична, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець – ФОП Данильченко
В. В. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 15,0 м2. Балансоут
римувач: ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Лізи Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «СОЮЗ». Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 362,37 м2 (в т. ч. 11,9 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Підпала Т. М. Переможець – ТОВ
«Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 та частина даху площею 16,11 м2. Балан
соутримувач: Дніпровська філія Державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «лайфселл».
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 1900,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 88,0 м2 (в т. ч. 8,0 м2 – площа загального користування). Ба
лансоутримувач: Коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 27. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Старт-БТ». Переможець –
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху площею 2,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування), частина нежитлового приміщення четвертого поверху
площею 2,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування),
частина нежитлового приміщення п’ятого поверху площею 2,0 м2
(в т.ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Кірнос М. В.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44к, гуртожиток № 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44/1, гуртожиток № 3. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Переможець – ФОП Кушнєрова
Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор».
До складу об’єкта входить: установка бактерицидна КР-50 – інв.
№ 12654, 12655; бак – інв. № 21392, 21394; човен «Ясь» – інв.
№ 21769, 21770, 21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури –
інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485,
12486, 12487, 12479, 12480; шафа для одягу – інв. № 12503, 12504,
12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519,
12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV) – інв.
№ 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопроводу –
інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє освітлення – інв.
№ 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446; каналізація – інв.
№ 1447; щит станції управління ЩСУ – інв. № 1827; дизель-генератор
ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол ТУ-100 – інв. № 22026; крісло – інв.
№ 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680,
12681, 12682, 12671; килим – інв. № 12866, 12867, 12868, 12869,
12870, 12865; шафа пекарська – інв. № 3594; плита електрична з
жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 – інв.

№ 4589; камера холодильна збірно-розбірна КХ-6 – інв. № 4659;
хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна ЦТ-103 – інв.
№ 22045; велосипед водний – інв. №7223, 7224, 7225, 7226, 7227,
7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2 , літ.
2А – 72,1 м2 – інв. №186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2 , літ. 2Р –
15,1 м2 , сарай літ. М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д
(разом із зл.ямою літ. з/я-з/я) – інв. № 188; будинок відпочинку літ.
П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2 ) – інв. № 189; будинок
відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2) – інв.
№ 190; будинок відпочинку літ. С – інв. № 191; будинок відпочинку літ.
І – інв. № 192; будинок відпочинку літ. Т – інв. № 193; будинок відпочинку літ. У – інв. № 194; стіл-мийка – інв. № 12669; диван-ліжко – інв.
№ 12684, 12683, 12687, 12686, 12688, 12685; гарнітур кухонний – інв.
№ 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (разом із альтанкою літ.
2Т – 18,6 м2) – інв. № 195; будинок відпочинку літ. З – інв. № 196; будинок відпочинку літ. Б – інв. № 197; будинок відпочинку літ. Ж – інв.
№ 198; будинок відпочинку літ. И – інв. № 199; будинок відпочинку
літ. Л – інв. № 200; бібліотека літ. Ш – інв. № 201; будинок відпочинку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 11,2 м2 ) – інв. № 202;
господарські споруди (у складі: душова літ. Ц – 48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2, навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2) – інв. № 205; їдальня
літ. Ч – інв. № 206; прибудова до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна
зала літ. Ю – інв. № 208; читальна зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2) – інв. № 209; стінка – інв.
№ 12670; шафа холодильна – інв. № 20550; холодильник «Апшерон» – інв. № 20651; установка холодильна – інв. № 20652, 20666;
трактор ТМ-16 – інв. № 45010; човен – інв. № 6830; човен «Ясь» – інв.
№ 21774, 21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782,
21783; приміщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з адм.
корп. літ. А – 284,4 м2) – інв. № 210; літній майданчик з кінооператоною літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2) – інв. № 211; обідня зала
літ. Н (разом з клубом-їдальнею літ. 2У (неок.) – 31,6 м2) – інв. № 212;
генераторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ – 26,8 м2) – інв.
№ 216; навіс у їдальні літ. 2З (разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2; літ.
2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; (тим.): літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2;
літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв. № 217; вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею
літ. 2Х – 7,9 м2) – інв. № 218; трансформаторний пункт літ. ТП (разом
з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ.контейнера
літ. 2В – 16,9 м2) – інв. № 219; вбиральня літ. 2Г – інв. № 220; буд.
відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинок літ. 2Ч –
44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2) – інв. № 221; буд.відпоч. літ. Я (разом з
гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2) – інв. № 417; буд.відпоч. літ. О – інв. № 448;
автодорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О – інв. № 1096; башта Рожновського літ. ВОД – інв. № 7407; стіл для засідання – інв. № 10035; стіл
більярдний – інв. № 10670, 11959, 11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097;
човневий причал літ. VІІІ – інв. № 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв.
№ 1101; свердловина літ. к – інв. № 1102; металева огорожа свердловини – інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. V – інв. № 1104;
волейбольний майданчик літ. VІ – інв. № 1105. Балансоутримувач:
ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 31.08.2019. Конкурс не відбувся.
15. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі (літ. А-5) загальною
площею 7,34 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Добролюбова, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансо
утримувач: Запорізький національний університет. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата оцінки – 31.08.2019. Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 491 цокольного поверху будівлі (літ. А-11), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною площею 8,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій
області. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство
«Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019. Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 5, № 6, № 7
загальною площею 84,5 м2 на першому поверсі навчального корпусу
(літ. А-3) за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, буд. 20; нежитлові приміщення № 168, № 169 загальною
площею 30,9 м2 на шостому поверсі навчального корпусу (літ. А-7)
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Грушевського
Михайла, буд. 24. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач:
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Лагода Г. Є. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2900,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 10, № 11 та
частини приміщень спільного користування № 1, 2, 3, 9 загальною
площею 35,3 м2, вбудовані в перший поверх будівлі літ. А-2, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник: ФОП Кузьмина Н. В. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2019. Переможець – ПП «КФ
«Експоком». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта оцінки: металевий сарай (літера Г1) площею
14,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Державний
навчальний заклад «Запорізький професійний торгово-кулінарний
ліцей». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: ФОП Пастухова Т. А. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Переможець –
ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 8 першого поверху будівлі (літ. А-2), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ931,
загальною площею 31,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій
області. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: ФОП Кузьміна Н. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019. Переможець –
ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі (літера А-2, А-5) приміщення з № 49 до № 63 включно загальною площею
450,1 м2, частина приміщення IX площею 5,1 м2, частини приміщень
спільного користування № 66 та № 67 площею 8,51 м2, загальною
площею 463,71 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріж-
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жя, вул. Виробнича, 2д. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач:
Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Соловей З.
М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Переможець – ФОП Гапотченко А. М. Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 127
площею 90,0 м2 першого поверху будівлі корпусу № 31, інв. № 0222БН
(Літ. Г-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання.
Балансоутримувач: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка». Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Переможець – ТОВ
«Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 253
площею 2,0 м2 другого поверху будівлі конструкторського бюро та
адміністративно-побутової частини корпусу № 132 (літ. А-8); частина
нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2 першого поверху корпусу № 17 (літ. П-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом господарювання. Балансоутримувач: ДП «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Акціонерне товариство комерційний банк
«ПРИВАТБАНК». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
24. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 112
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі конструкторського бюро та
адміністративно-побутової частини корпусу № 132 (літ. А-8). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди підприємством із суб’єктом господарювання. Балансоут
римувач: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро
«Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест». Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта оцінки: частина висотної металоконструкції
площею 5,0 м2 будівлі АПК на 288 працівників. Балансоутримувач:
структурний підрозділ Новокостянтинівської шахти державного
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Місце
знаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Маловисківський
р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку
розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2019. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне
товариство «ВФ Україна». Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг – 1950,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
26. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху
господарської будівлі площею 72,6 м2. Балансоутримувач: Державна
установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку
розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2019. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Резнікова Ірина
Віталіївна. Переможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1590,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 307,8 м2 на другому поверсі будівлі ресторану-універсаму. Ба
лансоутримувач: Державне підприємства «Дирекція Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова,
110. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Професійно-технічне училище № 36 смт Новгородка.
Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 1970,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 5.
28. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 80 м2
на першому поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Управління
Державної казначейської служби України у Голованівському районі
Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – Голованівська сільська рада. Переможець – ПП «Міжрегіональ
ний консалтинговий центр «Паритет». Вартість послуг – 1990,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки майна від 03.10.2019
Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
1. ФОП Міцевич Любов Дмитрівна на частину даху будівлі гуртожитку (літ. А) загальною площею 36,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 47г, що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний машинобудівний ліцей». Мета проведення оцінки: передача
в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три тисячі)
гривень та 4 календарних дні.
2. ТОВ «Оцінка – Інформ» на гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм в кількості 24 од. загальною площею
8,8097 га, розміщених на території Ставчанської, Суховерхівської,
Шипинецької, Дубівецької, Валянської, Южинецької, Малятинецької,
Шишковецької, Ляшківської сільських рад та Кіцманської міської ради
(в межах та поза межами населених пунктів) Кіцманського району
Чернівецької області, що перебувають на балансі державного підприємства «Укрриба». Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Вартість та строк виконання робіт оцінки: 32000,00 (тридцять дві тисячі) гривень та 4 календарних дні.
3. ФОП Федоренко Алла Анатоліївна на частину вбудованого приміщення (1-31) першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А) площею
11,8 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13, що перебуває на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість
та строк виконання робіт оцінки: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
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іНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, від 03.10.2019
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Вартість

Строк
виконання
робіт (день)

Визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу
1 Окреме майно – нежитлова будівля столової
ПП «ЗОРІ
4 800
(літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спору- УКРАЇНИ»
дами (огорожа № 1-2) за адресою: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22, яка під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу КСП ім. Тімірязєва (правонаступник – СТОВ ім. Леся Сердюка)

5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, від 02.10.2019
1. Нежитлове приміщення площею 264,4 м2, Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. С. Бандери, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна
Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д;
вартість робіт – 1030 грн без ПДВ.
2. Нежитлове приміщення (цокольний поверх) площею 46,5 м2,
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
викупу. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП
«Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1030
грн без ПДВ.
3. Нежитлове приміщення (1-й поверх) площею 189,0 м2, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Купчинського, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
викупу. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1036
грн без ПДВ.
4. Нежитлове приміщення (1-й поверх) площею 8,4 м2, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Левандовська Н. В Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1040
грн без ПДВ.
5. Будівля прохідної, поз. 13, площею 8,8 м2, Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Промислова, 1в. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість
робіт – 1929 грн без ПДВ.
6. Нежитлове приміщення (1-й поверх) площею 61,9 м2, Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
викупу. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Національна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д;
вартість робіт – 1025 грн без ПДВ.
7. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі (тамбур) гуртожитку № 8. м. Львів,
вул. Сахарова, 23. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін
виконання робіт – 3 к/д; вартість робіт – 1200 грн без ПДВ.
8. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального корпусу № 2.
м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість
робіт – 1700 грн без ПДВ.
9. Частина нежитлового вбудованого приміщення (вестибуль)
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 8.
м. Львів, вул. Сахарова, 23. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт –
1300 грн без ПДВ.
10. Частина нежитлового вбудованого приміщення (вестибуль)
загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 10. м.
Львів, вул. Відкрита, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 2000 грн
без ПДВ.
11. Нерухоме майно площею 18,8 м2 на першому поверсі будівлі літ. «Б-3», новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт –
2 к/д; вартість робіт – 1600 грн без ПДВ.
12. Котельня (під літерою «Ж-2») загальною площею 520,3 м2
, м. Львів, вул. Рудненська, 10. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д; вартість робіт – 1200
грн без ПДВ.
13. Частина службового приміщення площею 22,2 м2, Волинська
обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Волинцева О. І. Термін виконання робіт –
5 к/д; вартість робіт – 1950 грн без ПДВ.
14. Приміщення частини адмінприміщення площею 16,6 м2 (кабінет № 24), Волинська обл., смт Ратне, вул. 1 Травня, 32. Мета оцінки – продовження договору оренди; Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання
робіт – 5 к/д; вартість робіт – 2041 грн без ПДВ.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 03.10.2019
1. Назва об’єкта оцінки: тепломережа тимчасова протяжністю 774
пог. м, що перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі, код за ЄДРПОУ 00131268. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2630 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина площі даху 14-поверхової будівлі адміністративно-учбового корпусу (інв. № 10300002, літ. «А-14»)
загальною площею 49,0 м2, що перебуває на балансі Харківського
державного університету харчування та торгівлі, код за ЄДРПОУ
01566330. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 333. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна
профгрупа», вартість послуг з оцінки – 1900 грн, строк виконання –
4 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. № 53 (за технічним паспортом) у підвалі 12-поверхового виробничого корпусу,
реєстровий номер 02497980.1.АААДДК930, (літ.«А-12») загальною
площею 120,5 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект», (ідентифікаційний номер 02497980). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а. Мета проведення оцінки: ви-

значення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП П Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху (11,6 м2) та частина покрівлі даху (3,0 м2) п’ятиповерхової будівлі
учбово-лабораторного корпусу (інв. № 102006) загальною площею
14,6 м2, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, код за ЄДРПОУ 1896866. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 4. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 1980 грн, строк
виконання – 4 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення надбудови даху
у п’ятиповерховій будівлі інженерного корпусу (літ. «А-5») загальною площею 8,7 м2, що перебуває на балансі Державної установи
«Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
(НІОХІМ), код за ЄДРПОУ 0209740. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Мироносицька, 25. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 8
загальною площею 25,0 м2, що перебуває на балансі Студентського
містечка Національного аерокосмічного університету ім. м. Є. Жуковського «ХАІ», код за ЄДРПОУ 23912896. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг з оцінки –
1900 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімнат № 62,
63, 69, 70 першого поверху триповерхового будинку їдальні (інв.
№ 81710, масив «А», літ. «Ь-3») загальною площею 82,2 м2, що перебуває на балансі Військової частини 3017, код за ЄДРПОУ 39309315.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61070, м. Харків, вул. Академіка
Проскури, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І.
М., вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
8. Назва об’єкта оцінки: рампа площею 1825,1 м2 приміщення № 1
(літ. Ж) будівлі блоку складів (літ. 1 Ж 1), що перебуває на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії», код за ЄДРПОУ 00209740. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Заводська, 53/014. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно –
частина поверхні даху одноповерхової будівлі складу матеріалів,
інв. № 10131000035, реєстровий номер 02071180.1.ДВГЛЛД076,
загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код
за ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Кирпичова, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна
профгрупа», вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання –
4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно-апаратного цеху площею 1,0 м2 на другому поверсі
триповерхової будівлі поста ЕЦ залізничної станції Костянтинівка,
що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Залізнична, 9б. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«Константа», вартість послуг з оцінки – 2468 грн, строк виконання –
5 календарних днів.
11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно-апаратного цеху площею 1,0 м2 на другому поверсі триповерхової будівлі ЛАЗ ШЧ залізничної станції Краматорськ,
що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Привокзальна, 3. 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 – 2 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 (інв. № 1030025)
загальною площею 24,46 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, ідентифікаційний номер 00493764. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В.
В. Докучаєва. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «БОНС», вартість послуг з оцінки – 1850 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення лінійно-апаратного цеху площею 1,0 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі вокзалу залізничної станції Барвінкове,
що перебуває на балансі ВП «Лиманське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель
і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: 61000, Харківська обл., м. Барвінкове,
вул. Привокзальна, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ТОВ «Константа», вартість послуг з оцінки – 2468 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,3 м2
першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Донецького юридичного інституту МВС України, код за ЄДРПОУ
08571423. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 145. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з оцінки – 2300
грн, строк виконання – 2 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 07.10.2019
Частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на першому
поверсі двоповерхової будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21, що перебуває на балансі Головного управління
Державної казначейської служби України у Херсонській області,
переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 100 грн. Строк виконання робіт – 2 дні.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 26,5 м2 на першому
поверсі двоповерхової будівлі учбових майстерень, що перебуває
на балансі Державного навчального закладу «Херсонське вище про-
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фесійне училище сервісу та дизайну, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 28, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина приміщення № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому
поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6 (орендар – ПП «Лідер – Плюс»), переможець конкурсу – ПП «Експертноюридична фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
Частина приміщення № 2 загальною площею 1,0 м2 на першому
поверсі будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6
(орендар – Приватне підприємство «Виробнича фірма «Транстехносервіс»)», переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Службові приміщення загальною площею 61,7 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі ГУ Національної поліції в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, пров.
Дніпровський, 24, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 300 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 19,4 м2 в адміністративній будівлі пропускного пункту, що перебуває на балансі Скадовської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
Скадовського морського порту), за адресою: Херсонська область,
м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Частина приміщення холу загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДУ
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Херсонській області», за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 86, переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична
фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк виконання
робіт – 5 днів.
Вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія № 5, 5а за планом
БТІ) загальною площею 46,7 м2; вбудоване нежитлове приміщення
(аудиторія № 19, 19а за планом БТІ) загальною площею 51,0 м2 та
вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія № 12 за планом БТІ)
загальною площею 75,2 м2 на першому поверсі малого учбового
корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 02.10.2019
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина нежитлових приміщень
2 Нежитлові приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

18,28 м. Київ, вул. А. Богомольця, 10
978,0 м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 51
3 Споруда
10,08 м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 19
4 Нежитлове при25,0 м. Київ, вул. Наміщення
гірна, 22
5 Частини нежитло8,0 м. Київ, вул. Ломових приміщень
носова, 33/43
6 Частина даху
10,0 м. Київ, вул. Клавдіївська, 21
7 Нежитлові при61,5 м. Київ, вул. Ю.
міщення
Іллєнка (Мельникова), 81б
8 Зовнішній фасад
240,0 м. Київ, вул. Антобудівлі
новича, 180
9 Нерухоме майно – 119,8 м. Київ, просп. Акаоб’єкт культурної
деміка Глушкова,
спадщини
1, павільйон «Водонапірна вежа»
(літ. «Ц»)
10 Нежитлове при20,5 м. Київ, вул. Ю.
міщення
Іллєнка (Мельникова), 24
11 Нежитлове при34,9 м. Київ, вул. Герміщення
цена, 9
12 Нежитлове при251,8 м. Київ, вул. Леванміщення
довська, 6
13 Частина нежитло- 2,56 м. Київ, просп. В.
вого приміщення
Лобановського, 51
(літ. «Е»)
14 Нежитлові при447,6 м. Київ, бульв. Л.
міщення
Українки, 36
15 Нежитлові при362,4 м. Київ, вул. Остаміщення
па Вишні, 16
16 Частина нежитло- 10,0 м. Київ, вул. Б.
вого приміщення
Хмельницького,
8/16
17 Нежитлове при20,7 м. Київ, бульв.
міщення
Дружби Народів, 28
18 Нежитлове при80,0 м. Київ, вул. Архіміщення
тектора Кобелєва,
1/5
19 Частина нежитло- 6,16 м. Київ, вул. Бервого приміщення
дичівська, 1
20 Частина даху
11,36 м. Київ, вул. І. Огієнка, 19
21 Частина даху
5,0 м. Київ, вул. Пред
славинська, 6
22 Частина нежитло3,0 м. Київ, вул. Бурвого приміщення
мистенка, 4
23 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Геневого приміщення
рала Родимцева, 1
24 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. Геневого приміщення
рала Родимцева, 3

Термін ви- Вартість
СОД – перемо- конання, ка- виконанжець
лендарних ня робіт,
днів
грн
ТОВ «Сарос»

2

4060

ТОВ «Фінансова
будівельна компанія «Фіско»
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Чебаков
О. І.
ФОП Острик Т. В.

2

5200

2

4300

2

3200

2

3200

2

3600

2

4200

ФОП Щаслива
Н. З.
ФОП Рябченко
О. М.

2

5400

2

4850

ТОВ «Сарос»

2

3800

ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Чебаков О. І.

2

3300

2

4900

2

3600

ФОП Рябченко О. М.
ТОВ «Сарос»

2

4850

2

5130

ФОП Щаслива Н. З.

2

3300

ТОВ «Сарос»

2

3800

ФОП Острик Т. В.

2

4100

ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.
ФОП Острик Т. В.

2

3200

2

3600

2

3500

2

3200

2

2900

2

2900

№ 45 (1273)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності по Вінницькій області,
що відбувся 09.10.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини покрівлі площею 17,7 м2 9-поверхової адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Державної казначейської служби
України у Вінницькій області, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1990 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлових вбудованих приміщень част. № 2 (6,7 м2), № 7 (36,9 м2),
№ 5 (13,3 м2) загальною площею 56,9 м2 у приміщені прибудови до
3-поверхового навчального корпусу (їдальня літ. А), що перебувають
на балансі Вінницького транспортного коледжу, за адресою: 21001,
м. Вінниця, вул. Некрасова, 28 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 7 площею 42,7 м2 на
1-му поверсі адмінприміщення (літ. А); нежитлового вбудованого
приміщення № 3 площею 107,7 м2, блоку складів (літ. В); навіс (літ.
в) площею 101,5 м2, що перебувають на балансі Тульчинського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Шевченка, буд. 61а з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3550 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 15 площею 73,2 м2
на 1-му поверсі адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває
на балансі РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях, за
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1850 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 10.10.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – частина приміщення площею 1,0 м2 на першому
поверсі у будівлі навчального корпусу, що обліковується на балансі
Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій, за адресою: вул. Суворова,
2, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка
Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – частина приміщення площею 5,0 м2 на першому
поверсі у будівлі лекційного залу навчального корпусу № 3, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за
адресою: вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову
Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з оцінки – 1700,00 грн (без
урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 3 календарні дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення площею 33,8 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Полонському районі Хмельницької
області, за адресою: вул. Лесі Українки, 101, м. Полонне, Хмельницька обл. визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість
надання послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – група інвентарних об’єктів у кількості 85 од., що обліковується на балансі Державного підприємства «Дунаєвецький
комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву, за адресою:
вул. Лермонтова, 1, смт Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька
обл. визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість надання послуг з
оцінки – 22500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 20 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 177,4 м2 на першому та другому поверхах будівлі їдальні, що обліковується на балансі
Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Майборського, 10, м. Хмельницький, визнано ПП «Консалтінг – Сервіс».
Вартість надання послуг з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності по Вінницькій області,
що відбувся 16.10.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 29 площею 13,3 м2 на 1-му
поверсі головного корпусу лікарні (літ. А), що перебуває на балансі
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова,
за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 6 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Попову
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 7 (31,9 м2), № 8 (23,0 м2), част. № Х
(10,1 м2) загальною площею 65,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудинку
(літ. А), що перебувають на балансі Ямпільської районної державної
адміністрації Вінницької області, за адресою: 24500, Вінницька обл.,
Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Соборна (колишня Комсомольська),
59 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 9 площею 8,4 м2 на
1-му поверсі 3-поверхової нежитлової будівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Могилів-Подільському районі та м. Могилів-Подільський Вінницької
області, за адресою: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н,
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2550 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 09.10.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області. Місце
знаходження об’єкта оцінки: пл. Миру,33, смт Лисянка, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: гр. України Ковалишин В. М. Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 950,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської обл. Місце
знаходження об’єкта оцінки: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: гр. України Момот О. Л. Дата оцінки:
30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1100,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з
умовами.
2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – будівля магазину (літ. А-1) загальною
площею 191,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл.,
Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.09.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 09.10.2019
Частина приміщення № 96 коридору на другому поверсі чотириповерхової будівлі (літ. «А-4») учбового корпусу загальною площею 3,0 м2.
м. Львів, вул. Вороного, 6. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на
першому поверсі в будівлі під літ. «Б-3», – новий аеровокзал. м. Львів,
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2050 грн.
Нежитлове приміщення № 19 площею 20,2 м2 на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу літ. «С-3». Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1265 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 157,1 м2
у підвалі двоповерхової будівлі. Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Паркова, 4а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький
Д. К. термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1024 грн.
Нежитлові приміщення (№ 1, 2) загальною площею 74,3 м2 на першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, компресорної, пральні,
водокачки (літ. «2Ж-1»). м. Львів, вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1040 грн.
Нежитлові приміщення в адмінбудинку митниці загальною площею 302,5 м2. м. Львів, вул. Костюшка, 1. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 1089 грн.
Нежитлова будівля загальною площею 6151,9 м2. м. Львів, вул. Антоновича, 90. Мета оцінки – укладення договору оренди суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2900 грн.
Частина адмінбудівлі (кабінет № 24) площею 23,9 м2. 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Мета оцінки – продовження договору оренди. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП
Рак А. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2198 грн.
Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 43,1 м2. Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Атлант» ЛТД. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2600 грн.
Частина коридору (поз. 22 за планом) площею 5,0 м2 першого
поверху навчально-лабораторного корпусу літ. «А’». Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Абдумананов Б. В. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1911 грн.
Частина бетонного покриття площею 35,0 м2 (між корпусом літ.
«А» та корпусом літ. «А’» за планом). Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експертцентр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.
Склад літ. «К» площею 1028,5 м2. Закарпатська обл., м. Берегово,
вул. Мочолівська, 157. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун С.
Г. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2500 грн.
Штаб літ. «Т» площею 221,8 м2. Закарпатська обл., м. Берегово,
вул. Мочолівська, 157. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2400 грн.
По об’єкту – профілакторій озера Добре Б-2 площею 249,0 м2 за
адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с/р Качинська,
прибережна смуга озера «Добре», буд. 1, відповідно до п. 8 розділу
III Положення, конкурс вважається таким, що не відбувся.
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення лабораторії районної лікарні ветеринарної медицини загальною
площею 277,6 м2; гараж загальною площею 99,8 м2; сарай загальною
площею 61,7 м2. Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів,
вул. Миру, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін
виконання робіт – 10 к/д. Вартість робіт – 4239 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 26.09.2019
Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на
проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення 5-го поверху площею 11,4 м2 та частини даху площею 4,0 м2 за адресою: вул. 1100-річчя Полтави, 14а/22,
м. Полтава, що обліковується на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди.
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Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа
нерухомості» на проведення оцінки державного майна:
частина нежитлового приміщення площею 121,7 м2 за адресою:
проїзд Зональний, 1, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Державної установи «Кременчуцька виправна
колонія (№ 69). Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
3) фізичну особу – підприємця особу Приму О. Ю. на проведення
оцінки державного майна:
частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковується на балансі
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2650,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 197,15 м2 за адресою:
м. Суми, Покровська площа, 11, що обліковується на балансі ПівнічноСхідного офіса Держаудитслужби. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Миру, 25, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2930,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
4) фізичну особу – підприємця Даниленка О. І. на проведення
оцінки державного майна:
нежитлові приміщення загальною площею 667,5 м2, площею
34,24 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Спаська, 32, що обліковується на балансі Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Сумській області. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2890,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 94,9 м2 у підвалі будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення – «Будинок П. Лютого»
за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 34,
що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів»;
нежитлові приміщення загальною площею 594,4 м2 на першому
та другому поверхах будівлі – пам’ятки архітектури місцевого значення – «Будинок П. Лютого» за адресою: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 34, що обліковується на балансі Національного заповідника «Глухів»;
5) юридичну особу – ТОВ «Консалт – С» на проведення оцінки
державного майна:
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 47, що обліковується на
балансі Глухівського національного педагогічного університету ім. О.
Довженка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Роменська, 91, що обліковується на балансі Сумського
державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1930,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові приміщення загальною площею 517,4 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, що обліковується на балансі Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2800,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
6) юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна
фірма Апекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення площею 6,5 м2 за адресою: Сумська обл.,
Великописарівський р-н, Дмитрівська с/р, автодорога Т-17-05 Лохвиця – Охтирка – КПП «Дмитрівка» 175 км+450 м, МАПП «Велика Писарівка», що обліковується на балансі Державної фіскальної служби
України та знаходяться в оперативному управлінні (користуванні)
Сумської митниці ДФС. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 5,2 м2 за адресою: Сумська
обл., Сумський р-н, Басівська с/р, автодорога Н07 Київ – Суми –
Юнаківка 378 км+944 м, МАПП «Юнаківка», що обліковується на
балансі Державної фіскальної служби України та знаходяться в
оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення площею 40,5 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Ромни, бульв. Шевченка, 14, що обліковується на балансі
Роменського управління Державної казначейської служби України
Сумської області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 3200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів;
7) фізичну особу – підприємця Педченка А. М. на проведення
оцінки державного майна:
нежитлове приміщення площею 5,2 м2 за адресою: Сумська обл.,
Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ 242 км + 516 м, МАПП
«Бачівськ», що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України та знаходяться в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
8) фізичну особу – підприємця Дрозда Ю. О. на проведення оцінки державного майна:
нежитлове приміщення площею 50,1 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 3000,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
9) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Бюро Полекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлові приміщення площею 104,2 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Київська, 101, що обліковується на балансі «Східна»
філія Концерну «Військторгсервіс». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2500,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 10.10.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
незавершене будівництво, законсервований об’єкт – лазня загальною площею 266,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубровицький
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а, з метою продажу на електронному
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аукціоні з умовами – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 3890 грн;
частина приміщення корпусу теоретичного навчання з побутовим
корпусом (холу) площею 2,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89, з метою з метою
укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ
Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн;
частина адмінприміщення з ІТТ на 20 затриманих площею 2,0 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 1 з метою з метою
укладення договору оренди державного майна – визнано Рівненську
торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
мережа кабельного телебачення (інвентарний № 102477, реєстровий номер 24584661.324.ПШТДПЮ032), довжиною 11470,4 м за
адресою: Рівненська обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 5, з метою
з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП
ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3250 грн;
склад готової продукції площею 530,4 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, 14б з метою з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ РівнеЕкспо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
частина приміщення будівлі адміністративно-господарської частини площею 21,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2 з метою з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ФОП Гаюка Олександра Семеновича. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2200 грн;
частина водонапірної безшатрової цегляної вежі зі стальним
резервуаром та частина технологічного майданчика поруч з водонапірною вежею загальною площею 12,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4 з метою з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2496 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 15.10.2019
1. Гідротехнічні споруди ставка «Кругляк», що перебувають на
балансі ДП «Укрриба», а саме: земляна (огороджувальна) дамба (інв.
№ 39, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ315) – об’єкт № 1; водонапускна споруда (перепускний канал) – об’єкт № 2; водовипускна
споруда – об’єкт № 3; водовипуск (водовипускна споруда (аварійний
скид) (інв. № 40, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ297) – об’єкт
№ 4 та розташовані за межами населених пунктів на території
Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської
області, переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 5 690 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
2. Гідротехнічні споруди ставка «Чобіток», що перебувають на
балансі ДП «Укрриба», а саме: земляна (розділяюча) дамба (інв.
№ 22, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ314) – об’єкт № 1; огороджувальна дамба – об’єкт № 2; водонапускна споруда (перепускний
канал) – об’єкт № 3; водовипускна споруда – об’єкт № 4; водовипускна споруда (аварійний скид) – об’єкт № 5 та розташовані за межами
населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області, переможець конкурсу – ПП
«Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
5 690 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Гідротехнічні споруди ставка «Гайдамаки», що перебувають
на балансі ДП «Укрриба», а саме: гребля – об’єкт № 1; додатковий водовипуск (водовипускна споруда) (інв. № 41, реєстровий
№ 25592421.5.ААЕЖАГ309) – об’єкт № 2 та розташовані за межами
населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області», переможець конкурсу – ПП
«Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
5 690 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
4. Гідротехнічні споруди ставка «Костін Шпиль», що перебувають на балансі ДП «Укрриба», а саме: земляна (огороджувальна)
дамба (інв. № 90, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ316) – об’єкт
№ 1; водовипуск № 2 (водовипускна споруда) (інв. № 91, реєстровий № 25592421.5.ААЕЖАГ299) – об’єкт № 2; водовипуск № 1
(водовипускна споруда (аварійний скид) (інв. № 92, реєстровий
№ 25592421.5.ААЕЖАГ298) – об’єкт № 3 та розташовані за межами
населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області, переможець конкурсу – ПП
«Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
5 690 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності по Вінницькій області,
що відбувся 18.10.2019
За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція»
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщень їдальні загальною площею
391,4 м2 у будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на
1-му поверсі з № 14 до № 33 площею 379,3 м2; підвал № 1 площею
12,1 м2, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742,
за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д та перебуває на зберіганні Новоободівської сільської ради, код за ЄДРПОУ 4331099, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання
послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з
оцінки – 2700 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко С. М. щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації,
окремого майна – приміщень побуткомбінату загальною площею
261,4 м2 в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення:
на 1-му поверсі з № 34 до № 39 площею 139,4 м2; на 2-му поверсі
з № 40 до № 52 площею 122,0 м2, вхідні майданчики а2, а4, сходи
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а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742, за адресою: Вінницька обл.,
Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д та
перебувають на зберіганні Новоободівської сільської ради, код за
ЄДРПОУ 4331099, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 13 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2720 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбулися 16.10.2019
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 23,9 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «БУДЕНЕРДЖИТОРГ». Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –
1200,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 22,2 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв.
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Атріум ДД».
Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1150,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний
навчальний заклад «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 56,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки:
30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1249,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі гаража літ. З-1 площею 28,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце
знаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Оранжгаз». Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1600,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
четвертого поверху в п’ятиповерховій адміністративній будівлі площею 115,68 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
«Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків,
50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Мік-Авто». Дата оцінки:
30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко м. П. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 400,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 5,64 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Державної фіскальної служби у Черкаській області. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано СОД Устименко Т. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1630,00 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.10.2019 № 12/01-157-РП прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
державної власності – нежитлова будівля (будівля майстерень
дорожньої дільниці), що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107Д та перебуває на балансі ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023).

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Рівненській та Житомирській областях від
31.10.2019 № 263 внесено зміни до п. 2 наказу регіонального
відділення від 24.04.2018 № 196 «Про прийняття рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна»
(зі змінами), виклавши в такій редакції: «Приватизувати окреме майно – нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2
зі східцевою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі
будівлі сауни, що перебуває на балансі ПП «Пластранс», код
за ЄДРПОУ 33982500, за адресою: Рівненська обл., м. Корець,
вул. Київська, 107б, шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами».
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