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Офіційне

Фонду

державного майна

України

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

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

Київська, Черкаська
та Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 252 загальною площею 16,5 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578), що розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Бал анс оу тр имувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.07.2019
становить 1 236 600,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробничого персоналу.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 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), – 15 %.
Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ становить
15 457,50 грн (базовий місяць розрахунку: липень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 92 745,00 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 №
UA598201720355289001000140075; банк: ГУ ДКСУ у Київській області; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна площею 16,5 м2».
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 10-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 14.00 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. Компенспція 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 балансоутримувачу 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. Погодження з балансоутримувачем в письмовому вигляді дизайну, вивіски
та інші інформаційних матеріалів, які розміщуються на зовнішній частині орендованого майна.
8. Зобов’язання внесення переможцем конкурсу протягом 10 робочих днів після
укладення договору оренди та підписання акта приймання-передавання орендованого майна 24 (двадцяти чотирьох) стартових орендних плат у розмірі 370 980,00
грн, які будуть зараховані в рахунок майбутніх платежів на виконання зобов’язання
згідно з договором оренди.
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 92 745,00 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 «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). 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, 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 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 інформаціїї 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
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про проведення конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 66-67
загальною площею 191,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F»
з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570), що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Бал анс оу тр имувач: Державне підприємство «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.08.2019
становить 16 246 800,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення магазину безмитної
торгівлі.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 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), – 18 %.
Стартовий розмір орендної плати: без урахування ПДВ становить
243 702,00 грн (базовий місяць розрахунку: серпень 2019 року).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить 1 462 212,00 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 №
UA598201720355289001000140075; банк: ГУ ДКСУ у Київській області; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна площею 191,0 м2».
Строк оренди: 5 років.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський,
50, 2-й поверх, актова зала, у приміщенні орендодавця.
Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 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.
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2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
4. Компенсація 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. Погодження з балансоутримувачем в письмовому вигляді дизайну, вивіски та інших інформаційних матеріалів, які розміщуються
на зовнішній частині орендованого майна.
8. Зобов’язання внесення переможцем конкурсу протягом 10
робочих днів після укладення договору оренди та підписання акта
приймання-передавання орендованого майна 24 (двадцяти чотирьох) стартових орендних плат у розмірі 5 848 848,00 грн, які будуть
зараховані в рахунок майбутніх платежів на виконання зобов’язання
згідно з договором оренди.
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 1 462 212,00 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
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). 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, 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 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про проведення конкурсів на право оренди
державного майна

 І. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
5,0 м2 адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Відродження, 170, що перебуває на балансі Регіональ
ного сервісного центру МВС в Херсонській області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 1282,46
грн без ПДВ за базовий місяць оренди – грудень 2019 року
(додається), виходячи із вартості майна – 38 551,00 грн без урахування ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом
на 30.11.2019.
2. Мета оренди: розміщення каси банку.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 7 694,76 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка
на призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі; ідентифікаційний код – 21295778; рахунок одержу-
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вача UA738201720355209001000001233; банк одержувача – ДКСУ
м. Київ; МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок
для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини
нежитлового приміщення площею 5,0 м2 адміністративної будівлі за
адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Відродження, 170,
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Херсонській області».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за базовий місяць оренди (грудень 2019 року) порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки
до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов
страхування орендованого майна орендар сплачує до державного
бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях
згідно із законодавством. Виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб
оренду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна,
є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов
повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику
витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 робочих днів
з моменту укладення договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком, який становить 20 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на переказ коштів,
можливість здійснення оплати адміністративних послуг, що надаються
територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС, як у готівковій,
так і безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карт; наявність відповідного програмного забезпечення для здійснення оплати
адміністративних послуг, що надаються територіальними органами
з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС; застосування Інструкції щодо порядку
формування коду платежу для оплати послуг, затвердженої наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 13.02.2019 за № 161/33132,
що визначає формування коду платежу для оплати послуг.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.00 на 11-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації»в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих
дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
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 претендентом;
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 та
про відсутність застосування до нього санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);
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, довідку від претендента про відсутність застосування до нього санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю – з 8.00 до
14.45, у передсвяткові дні –з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00
до 12.45.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний
за вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
каб. 246 або за тел. (0552) 26-22-18.
 ІІ. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 7,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за
адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, 74, що
перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 1869,95
грн без ПДВ за базовий місяць оренди – грудень 2019 року

(додається), виходячи із вартості майна – 56 211,00 грн без урахування ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом
на 30.11.2019.
2. Мета оренди: розміщення каси банку.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 11 219,7 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка
на призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі; ідентифікаційний код – 21295778; рахунок одержувача
UA738201720355209001000001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ;
МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в
конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини нежитлового
приміщення площею 7,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Берегова, 74, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру
МВС в Херсонській області».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
базовий місяць оренди (грудень 2019 року) порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки
до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов
страхування орендованого майна орендар сплачує до державного
бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях
згідно із законодавством. Виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб
оренду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна,
є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов
повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику
витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 робочих днів
з моменту укладення договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком, який становить 20 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на переказ коштів, можливість здійснення оплати адміністративних послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС,
закладами, установами, що належать до сфери управління МВС, як
у готівковій, так і безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карт; наявність відповідного програмного забезпечення для
здійснення оплати адміністративних послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами,
установами, що належать до сфери управління МВС; застосування
Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 24.01.2019 № 43, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
від 13.02.2019 за № 161/33132, що визначає формування коду платежу для оплати послуг.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс відбудеться о 14.30 на 11-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації» в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3
робочих дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; 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 претендентом;
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 та
про відсутність застосування до нього санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);
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, довідку від претендента про відсутність застосування до нього санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю – з 8.00 до
14.45, у передсвяткові дні –з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00
до 12.45.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний
за вихідними чи святковими днями робочий день.
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Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
каб. 246 або за тел. (0552) 26-22-18.
 ІІІ. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл.,
смт Велика Олександрівка, вул. Братська, 14б, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 469,56 грн
без ПДВ за базовий місяць оренди – грудень 2019 року (додається), виходячи із вартості майна – 14 115,00 грн без урахування ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на
30.11.2019.
2. Мета оренди: розміщення термінала самообслуговування.
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 2 817,36 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка
на призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі; ідентифікаційний код – 21295778; рахунок одержувача
UA738201720355209001000001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ;
МФО 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в
конкурсі на право оренди нерухомого майна – частини нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 адміністративної будівлі за адресою:
Херсонська область, смт Велика Олександрівка, вул. Братська, 14б,
що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в
Херсонській області».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за базовий місяць оренди (грудень 2019 року) порівняно зі стартовим.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки
до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному чинним законодавством.
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов
страхування орендованого майна орендар сплачує до державного
бюджету штраф у розмірі 2 000,00 гривень.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, перед-

баченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.
9. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
10. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях
згідно із законодавством. Виконання та дотримання заходів протипожежної безпеки.
11. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб
оренду.
12. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна,
є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
13. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов
повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
14. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику
витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 робочих днів
з моменту укладення договору оренди.
15. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.
16. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком, який становить 20 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
17. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
18. Наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на переказ коштів,
можливість здійснення оплати адміністративних послуг, що надаються
територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС, як у готівковій,
так і безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карт; наявність відповідного програмного забезпечення для здійснення оплати
адміністративних послуг, що надаються територіальними органами
з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС; застосування Інструкції щодо порядку
формування коду платежу для оплати послуг, затвердженої наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 13.02.2019 за № 161/33132,
що визначає формування коду платежу для оплати послуг.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс відбудеться о 15.00 на 11й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47.
Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих
дні до проведення конкурсу.
Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання, сплачений гарантийний внесок не повертається.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
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 претендентом;
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 та
про відсутність застосування до нього санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі);
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, довідку від претендента про відсутнсть застосування до нього санкцій відповідно
до законодавства (у довільній формі).
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, в п’ятницю – з 8.00 до 14.45, у передсвяткові дні –з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00 до 12.45.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний
за вихідними чи святковими днями робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
каб. 246 або за тел. (0552) 26-22-18.

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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можнайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна служба України з питань 42809403, Державне підприємство «Державний фонд геопросто- Нерухоме майно – нежитлові вбу42809403.2.ЛИМГТИ024 21021, м. Вінниця,
126,5
771 777,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює
геодезії, картографії та кадастру рових даних України», 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19,
довані приміщення на 1-му поверсі
вул. 600-річчя, 19
продаж товарів підакцизної групи
тел. (0432) 51-33-77
виробничого корпусу (літ. А)

№
з/п

Назва органу управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 67-30-41, Регіо
нальне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державне агентство
05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області,
водних ресурсів України вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98

Будівля майстерні

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
05446893.55.ТТПШШТ162 вул. Заводська, 2, м. Кам’янець236,7
243 464,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів – 172,0 м2 та майПодільський, Хмельницька обл.
стерні по ремонту автомобілів – 64,7 м2
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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)

найменування

1 Державна судова адмі- 02894214, Апеляційний суд Черкаської області, вул. Гоголя, 316, Частина нежитлового приміщення (холу)
ністрація України
м. Черкаси, тел. (0472) 37-23-83
адміністративної будівлі

реєстровий номер
майна
–

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
вул. Верхня Горова, 29,
1,0
6 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата,
м. Черкаси
що відпускає продовольчі товари
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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, 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 Міністерство освіти і науки
України

03072595, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівське вище професійне училище», 14030, м. Чернігів, вул. Кільцева, 20,
тел.: (0462) 95-36,19, (04622) 3-42-36
2 Міністерство розвитку еко- 00375361, Державне підприємство «Ічнянський спиртовий завод», 16700,
номіки, торгівлі та сільсько- Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Пролетарська, 20, тел. (04633) 2-15-52
го господарства України
3 Міністерство інфраструкту- 70081216, Виробничий підрозділ «Роменська дистанція колії» регіональної
ри України
філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»,
42001, Сумська обл., м. Ромни, вул. Залізнична, 22, тел. (05448) 5-43-72

найменування
Частина нежитлового
приміщення їдальні
Частина залізничної колії (тупікова)
Частина верхової будови станційної колії № 3
ст. Качанівка

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
–
м. Чернігів, вул. Кільцева, 20
20,0
74 712,75
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
–
Чернігівська обл., м. Ічня,
450 м
692 983,17
2 роки 11 місяців Для здійснення приймання, відвул. Дзержинського, 157
вантаження та відправки товарів
залізничним транспортом
40075815.151.АААВКЖ678 Чернігівська обл., Ічнян65,0 пог. м
112 122,12
2 роки 364 дні
Для здійснення діяльності по відський р-н, смт Парафіївка,
вантаженню зернових культур заст. Качанівка, 11а
лізничним транспортом

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00
(крім вихідних), 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 ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2
3
4
5

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Праці, 6

найменування

Частини приміщень адміністративнопобутових будівель: 4-поверхової
адміністративно-побутової і
адміністративно-побутової будівлі
Міністерство інфра38727770, ДП «Адміністрація морських портів України», Нежитлові приміщення на 2-му поверсі
структури України
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
2-поверхової офісної частини будівлі
яхт-клубу
Міністерство освіти і 05537354, ДНЗ «Одеський професійний ліцей морЧастина даху в будівлі навчального
науки України
ського транспорту», 65026, м. Одеса, вул. Приморкорпусу
ська, 45
Міністерство культури 02214260, Одеська середня спеціалізована музична
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
України
школа-інтернат ім. професора П. С. Столярського,
будівлі
65026, м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 1
Міністерство освіти і 02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Частина нежитлового приміщення у
науки України
Мечникова, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
гуртожитку № 5

реєстровий номер майна
–

–

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
Одеська обл., м. Чор3004,5
31 452 000,00
49 років
Інше використання нерухомого майна, розміщенноморськ, вул. Трання офіса
спортна, 2
місцезнаходження

57,2

659 106,00

05537354.1. НИЯЕКВ024 м. Одеса, вул. Князівська, 5

7,0

338 727,00

2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного обладнання

02214260.1.ЮЖВЦСД395 м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 1

78,7

758 300,00

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

9,2

173 190,00

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

–

м. Одеса, вул. Приморська, 6

м. Одеса, вул. Довженка, 5

5 років

Розміщення офіса


№ 4 (1284)

20 січня 2020 року

4

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

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

Назва органу
управління

6 Державна судова адміністрація України
7 Державне агентство
України з управління
зоною відчуження
8 Міністерство оборони
України

42268321, Одеський апеляційний суд, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24а
13923077, ДСП «Одеський державний міжобласний
спеціальний комбінат», 65031, м. Одеса, вул. Братів
Поджио, 10
33689922, Концерн «Військторгсервіс» (філія «Одеське
управління військової торгівлі» Концерну «Війсьторгсервіс»), 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10

9 Міністерство освіти і
науки України

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім К. Д. Ушинського», 65020, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26
ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій
ім. В. П. Чкалова», м. Одеса, Французький бульвар, 85

10

11
12
13
14
15

найменування
Нежитлові приміщення 1-го поверху в
будівлі Апеляційного суду
Нежитлова будівля пральні
Частина приміщення № 63 та приміщень
№ 64, 65 на 2-му поверсі будівлі комбінату побутового обслуговування

Некапітальна будова, яка не є житловою
і використовується як допоміжна тимчасова споруда
Міністерство охорони
Частина нежитлових приміщень у виздоров’я України
гляді твердого покриття в фойє окремо
розташованого нового спального корпусу (літ. Г)
Міністерство інфраДП «Морський торговельний порт «Южний», 65481,
Нежитлові приміщення на 2-му поверсі
структури України
Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
будівлі ДОЦ з побутовими приміщеннями та навісом
Міністерство інфра38727770, ДП «Адміністрація морських портів України», Нежитлові приміщення на 1-му та 2-му
структури України
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
поверхах будівлі посту ЕЦ Газового
парку
Державне агент01037904, Державний регіональний проектноНежитлові приміщення 4-го поверху
ство водних ресурсів вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп»,
9-поверхового корпусу ДРПВІ «УкрпівУкраїни
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
дендіпроводгосп»
Міністерство оборони 33689922, Концерн «Військторгсервіс» (філія «Одеське Нежитлове приміщення № 11 будівлі
України
управління військової торгівлі» Концерну «Війсьторг- механічного складу, хімчистки (літ. Г)
сервіс»), 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 10
Міністерство освіти і Одеський національний політехнічний університет,
Частина нежитлового приміщення 1-го
науки України
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
поверху навчального корпусу № 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за нереєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
02892913.1.ЕЦФЯКВ113 м. Одеса, вул. Івана та
319,4
3 710 303,00
Юрія Лип, 24а
139230771.1.ЖЯЮПТС032 м. Одеса, вул. Братів
1 172,4
3 995 315,00
Поджіо, 10
33689922.32.ААААЕЕ569

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж алкогольних та тютюнових виробів
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення
виробництва) та розміщення складу

Одеська обл.,
м. Білгород-Дністров
ський, вул. Військової
Слави, 16а
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34

71,76

362 784,00

57,0

724 600,00

м. Одеса, Французький
бульвар, 85

6,0

218 500,00

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
продовольчі товари

106,6

804 400,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса та побутових приміщень

211,5

2 126 000,00

01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Івана та
Юрія Лип, 13

92,3

946 219,00

336899.32.УВЮЯЮТ348

м. Одеса, вул. В. Стуса, 1а

115,4

588 400,00

–

м. Одеса, просп. Шевченка, 1

5,33

64 433,00

–
–

04704790.1.АААИБЕ354
–

Одеська обл.,
м. Южне, вул. Берегова, 13
м. Одеса, Митна площа, 1/6

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності (музичні заняття – 47,10 м2 та вивчення
іноземної мови – 24,66 м2)
2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 роки 11 місяців Розміщення антен (розміщення обладнання сигналізації, централізації, блокування та роботи електричної централізації на станції Одеса-Порт)
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, проектноконструкторські роботи
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (виробництво
ПВХ вікон)
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу книг,
газет і журналів, виданих іноземними мовами

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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
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
1 Міністерство охоро- ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», вул. Ярос- Громадський будинок будівлі Кремен- 40524109.1.АААДВГ762 вул. Лікаря О. Богаєвського, 62, м. Кре1065,2
1 293 153,00
2 роки 11 місяців Виготовлення електронних плат
ни здоров’я України лавська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54
чуцької міської дезінфекційної станції
менчук, Полтавська обл.
українського виробництва

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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

1 Державне агентство
водних ресурсів
України
2 Національна поліція
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
13985575, Рівненське міжрайонне управління водного
господарства, 33022, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Князя
Романа, 9, тел. (0362) 24-55-35
40108646, Департамент патрульної поліції, 03048, м. Київ,
вул. Федора Ернеста, 3, тел. (044) 287-82-82

3 Міністерство освіти 02128359, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП,
і науки України
33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 35,
тел. (0362) 63-71-97
4 Міністерство інфра- 38758107, філія «Рівненський державний обласний
структури України навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7,
тел. (0362) 63-73-35
5 Міністерство освіти 02071116, Національний університет водного господарства
і науки України
та природокористування, 33028, Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Соборна, 11, тел.(0362) 63-30-98

6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство охорони здоров’я України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
13985575.1101.ГРЛНХИ017 Рівненська обл., м. Косто65,6
70 520,00
2 роки 11 місяців Розміщення токарного цеху
піль, вул.Сарненська, 26
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина нежитлового приміщення адмінбудівлі

–

Рівненська обл., м. Рівне,
вул.С. Бандери, 14а

64,5

311 460,00

Приміщення їдальні

–

Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Відінська, 35

117,2

685 785,00

Тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів «Залізничний»

–

Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Небесної сотні, 34

11,0

36 110,00

Приміщення першого поверху гуртожитку № 6

–

Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Чорновола, 53

91,8

687 702,00

–

Рівненська обл., м. Острог,
просп. Незалежності, 43
Рівненська обл., м. Вараш,
мкр-н Будівельників, 52

100,0

373 400,00

267,9

842 780,00

Частина нежитлового приміщення матеріального складу

22554101, НУ «Острозька академія», 35800, Рівненська обл., Частина будівлі їдальні
м. Острог, вул. Семінарська, 2, тел.(03654) 2-25-14
83992414, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № Будівля дитячої молоч3 МОЗ України», 34400, Рівненська обл., м. Вараш
ної кухні

–

Розміщення: 4,5 м2 – торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів; 60,0 м2 – їдальні, крім продажу
товарів підакцизної групи
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
2 роки 6 місяців

1 рік

Розміщення тимчасової споруди (кіоску) для роздрібної
торгівлі продуктами харчування

2 роки 11 місяців Розміщення: 64,5 м2 – буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі;
12,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; 2,0 м2 –
торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів; 11,3 м2 – складів; 2,0 м2 – продаж
непродовольчих товарів
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
10 років
Розміщення дитячої молочної кухні

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство енергетики та захисту
довкілля України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
02071180, Національний технічний університет
Частини горища – 4,8м2 та даху –
Відсутній
м. Харків, вул. Пушкін8,4
42 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів теле«Харківський політехнічний інститут», 61002,
3,6 м2 навчального корпусу У-4
ська, б. 85
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (0629) 56-94-16
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету
33504964, ВП «Шахта «Капітальна» ДП «МирноНежитлові вбудовані приміщення будів- 32087941.200. УЧЖШМЧ361 Донецька обл., м. Мир111,4
229 751,00
2 роки 360 днів Проведення групових занять з фітнесу без викорисградвугілля», 85322, Донецька обл., м. Мирноград, лі Центру гармонійного розвитку дітей
ноград, мкр-н «Молотання тренажерного обладнання (інше використання
вул. Соборна, 1, тел. (0622) 343-81-42
та підлітків «Бригантина»
діжний», буд. 17а
майна)
02501137, Харківський державний професійноЧастина бічної поверхні одноповерхової
Відсутній
м. Харків, просп. Мос9,0
38 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телепедагогічний коледж імені В. І. Вернадського,
окремо розташованої будівлі учбового
ковський, 24
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
61001, м. Харків, просп. Московський, 24,
корпусу № 2, літ. «Н-1», – 4,0 м2 та
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
тел.: (057) 732-63-95, 732-59-25
надають послуги доступу до Інтернету
бетонний майданчик – 5,0 м2
02071180, Національний технічний університет
Частина поверхні даху багатоповерхоВідсутній
Харківська обл., м. Хар11,0
44 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів теле«Харківський політехнічний інститут», 61002,
вого житлового будинку гуртожитку № 2
ків, вул. Владислава
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
Харківська обл., м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
(літера «А-9»)
Зубенкко, 9а
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
тел. (057) 707-66-00
надають послуги доступу до Інтернету
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти і 02070714, Східноукраїнський національний університет
Частина вбудованого нежитлового приміщення на
науки України
імені Володимира Даля, 93405, Луганська обл., м. Сєве- 1-му поверсі 4-поверхової будівлі лабораторного корродонецьк, просп. Центральний, 59а, тел. (06452) 4-03-42 пусу (інв. № 101311002)

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
Відсутній
93400, Луганська обл.,
20,7
52 585,00
2 роки 364 дні
Розміщення буфету, що не здійснює
м. Сєверодонецьк,
продаж товарів підакцизної групи,
вул. Донецька, 41
у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіонального 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

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

1 Міністерство обо- 33689922, Концерн «Війсьторгсервіс», 03151,
рони України
м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044)
243-39-46

20 січня 2020 року

найменування
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 3-му поверсі будівлі складу літ. Л)

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
33689922.33.ААААЕВ420 03142, м. Київ, пров.
393,8
6 981 680,00
5 років
Здійснення господарської діяльності по виробниБородянський, 3
станом на 31.08.2019
цтву хлібобулочних та кондитерських виробів

реєстровий номер майна

№ 4 (1284)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

2 Міністерство осві- 02070884, Київський національний економічний
ти і науки України університет імені Вадима Гетьмана, 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 226-25-73
3 Міністерство осві- 01275940, ДНВЗ «Київський коледж будівництва,
ти і науки України архітектури та дизайну, 03049, м. Київ, вул. Стадіонна, 2/10, тел. (044) 245-52-95
4 Міністерство осві- 41330257, Державний університет інфраструктури
ти і науки України та технологій, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9,
тел. (044) 463-74-70, факс (044) 482-51-26
5 Міністерство осві- 02125289, Київський національний лінгвістичний
ти і науки України університет, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел.: (044) 287-33-72, 287-26-36, факс
287-67-88

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
02070884.1 ТДФСМД009 м. Київ, просп. Пере126,5
2 839 360,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж томоги, 54/1
станом на 31.10.2019
варів підакцизної групи, в навчальних закладах

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (навчальний
корпус № 1)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення (на 1-му
поверсі)

–

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 1-му та
цокольних поверхах, літ. «А»

41330257.1.АААКЛГ 697

Нерухоме майно – частина даху будівлі спортивного
комплексу: 2,0 м2 – розміщення шафи з обладнанням базової станції; 2,0 м2 – розміщення 2 антеннофідерних пристроїв; 13,0 м2 – розміщення кабельного
лотка та частина даху будівлі актової зали: 1,0 м2 –
розміщення 1 антенно-фідерного пристрою, 2,0 м2 –
розміщення кабельного лотка)
6 Міністерство осві- 02070884, ДВНЗ «Київський національний еконо- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
ти і науки України мічний університет імені Вадима Гетьмана», 03068, на 1-му поверсі
м.Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-5055, факс 226-25-73.
7 Міністерство
38831595, Державна установа «Інститут серця
Нерухоме майно – нежитлове приміщення (2-й поверх,
охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», 02166,
корпус 1, будівля літ. «А»)
України
м. Київ, вул. Братиславська, 5а, тел. 291-61-01

8 Міністерство осві- 02070944, Київський національний університет
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщенти і науки України ім. Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володи- ня у будівлі пам’ятки містобудування та архітектури
мирська, 60, тел./факс (044) 239-32-94
місцевого значення Наукової бібліотеки імені Михайла
Максимовича

м. Київ, вул. Богданівська, 10

15,0

338 020,00
станом на 31.10.2019

03049, м. Київ,
вул. Івана Огієнка, 19

158,3

2 773 200,00
станом на 30.11.2019

–

м. Київ, вул. Предславинська, 6

20,0

747 610,00
станом на 30.11.2019

–

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (вул.Мельникова), 81, літера «Д»

6,0

138 600,00
станом на 31.10.2019

–

02166, м. Київ,
вул. Братиславська, 5а

12,9

237 000,00
станом на 31.10.2019

8,0

231 384,00
станом на 30.11.2019

02070944.28.СЦЖГХР542 м. Київ, вул. Володимирська, 58

2 роки 11 місяців Розміщення приватних закладів охорони
здоров’я (облаштування стоматологічного кабінету)
2 роки 11 місяців Розміщення: їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти –
143,9 м2; офіса – 14,4 м2
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора
телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку

2 роки 364 дні

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу
поліграфічної продукції та канцтоварів – 4,0 м2;
ксерокопіювальної техніки для надання послуг із
ксерокопіювання документів – 2,0 м2
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на
основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики з погодинним використанням (15 годин на місяць)
2 роки 11 місяців Розміщення: кавового, снекового автоматів
(3,0 м2); торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів (3,0 м2); ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг з ксерокопіювання документів (2,0 м2)

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».

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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 м. Києву про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 04.12.2019
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Продовження таблиці

№
з/п

Термін
Вартість
виконанвиконанСОД – переможець ня, калення робіт,
дарних
грн
днів
ФОП Чебаков О. І.
2
3600

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1 Частина даху

20,0

м. Київ,
вул. Предславинська, 6

2 Нежитлове приміщення

20,0

м. Київ, вул. Ака- ТОВ «Укрспецекдеміка Янгеля,
сперт»
1/37к

2

4000

3 Нежитлові приміщення

158,3

м. Київ, вул. І.
Огієнка, 19

2

5000

4 Нежитлова будівля № 37

1216,0 м. Київ, просп.
ТОВ «УкрспецекАкадеміка Глуш- сперт»
кова, 1 (літ. «Ч»)

2

5270

ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»

5 Нежитлове приміщення

71,2

м. Київ, просп.
ТОВ «Українські
Леся Курбаса, 2а інноваційні консультанти»

2

4300

6 Частина фасаду та горища
будівлі

10,0
(в т.ч.
3,0 та
7,0)

м. Київ, просп.
ФОП Чебаков О. І.
Космонавта Комарова, 1, корпус
№7

2

3600

7 Частина даху та
технічного поверху

16,0
(в т.ч.
4,0 та
12,0)

м. Київ, просп.
ФОП Острик Т. В.
Космонавта Комарова, 1, корпус
№ 8а

2

3500

8 Нежитлові приміщення

143,6

м. Київ, вул. До- ФОП Острик Т. В.
рогожицька, 9

2

3600

9 Частина нежитлового приміщення

6,0

м. Київ, вул. Ге- ТОВ «РЕНОМЕ
нерала Родимце- ГРУП»
ва, 7б

2

3800

10 Нежитлове приміщення

13,0

м. Київ,
вул. Дружківська, 8

ФОП Острик Т. В.

2

3000

11,13 м. Київ, вул. Во- ФОП Чебаков О. І.
(в т. ч. лодимирська, 72
3,0 та
8,13)

2

3500

ФОП Чебаков О. І.

2

3900

м. Київ, вул. По- ФОП Чебаков О. І.
літехнічна, 41
(біля корпусу
№ 18)

2

4400

2

3970

11 Частина даху
та надбудова
будівлі
12 Залізобетонна
площадка

88,0

м. Київ, просп.
Космонавта Комарова, 1 (біля
корпусу № 6)

13 Окремо розташована будівля
та майданчик з
бетонного покриття

213,03
(в т.ч.
38,4 та
174,63)

14 Нежитлове приміщення

163,0

м. Київ, вул. М.
Бойчука (Кіквідзе), 36

15 Нежитлове приміщення

34,7

м. Київ,
ТОВ «Укрспецеквул. Предславин- сперт»
ська, 6

2

3260

16 Нежитлове приміщення

139,6

м. Київ, вул. Отто ТОВ «УкрспецекШмідта, 26
сперт»

2

3500

ФОП Чебаков О. І.

17 Нежитлові
299,25 м. Київ, просп.
приміщення –
Перемоги, 37,
об’єкт культурної
корпус № 1
спадщини

ФОП Чебаков О. І.

2

3700

18 Нежитлові
454,55 м. Київ, просп.
приміщення –
Перемоги, 37,
об’єкт культурної
корпус № 1
спадщини

ФОП Чебаков О. І.

2

4200

19 Нежитлове приміщення

44,1

м. Київ, вул. Об- ТОВ «Українські
серваторна, 25 інноваційні консультанти»

2

3300

20 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. До- ТОВ «Укрспецекрогожицька, 9
сперт»

2

2900

21 Частина нежитлового приміщення

6,25

м. Київ, просп.
Повітрофлотський, 35

ТОВ «РЕНОМЕ
ГРУП»

2

2900

22 Нежитлове приміщення

149,0

м. Київ, вул. П.
Мирного, 19

ФОП Чебаков О. І.

2

3900

23 Нежитлове приміщення

62,0

м. Київ, вул. Осві- ТОВ «Укрспецекти, 3
сперт»

2

3450

№ 4 (1284)

Назва об’єкта
оцінки

24 Частина нежитлового приміщення
25 Частина нежитлового приміщення
26 Частина даху та
технічного поверху
27 Частина даху та
технічного поверху

Площа, м2
54,0
5,0
12,0
(в т.ч.
6,0 та
6,0)
19,0
(в т. ч.
3,0 та
16,0)

Термін
Вартість
виконанвиконанАдреса об’єкта
СОД – переможець ня, калення робіт,
оцінки
дарних
грн
днів
м. Київ, вул. Ав- ТОВ «Укрспецек2
3450
тотранспортна, 6 сперт»
м. Київ, вул. Дег- ТОВ «РЕНОМЕ
тярівська, 49г
ГРУП»

2

2900

м. Київ, вул. Бер- ФОП Чебаков О. І.
дичівська, 1

2

3350

м. Київ,
ФОП Чебаков О. І.
вул. НемировичаДанченка, 2,
корпус № 4

2

3500

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 21.11.2019
1. 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 за 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 «Північно-східна консалтингова група», вартість послуг з оцінки – 4200 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва 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 обл., м. Мирноград, мкр-н
«Молодіжний», буд. 17а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2280 грн,
строк виконання – 2 календарних дні.
3. Назва 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 перебуває на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі», код за ЄДРПОУ 00131268. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський,
вул. Миру, 33а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ
«УСК-Консалтинг», вартість послуг з оцінки – 9000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімн. № 10 та
частина нежитлового приміщення кімн. № 11 на п’ятому поверсі
тринадцяти поверхового лабораторно-конструкторського корпусу
(інв. № 10002, літ. «А-13») загальною площею 49,0 м2, що перебуває
на балансі Державного підприємства науково-дослідного проектного інституту «СОЮЗ», код за ЄДРПОУ 14309830. 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. Переможець
конкурсу – ФОП Добровольська Г. Г., вартість послуг з оцінки – 1500
грн, строк виконання – 4 календарних дні.
5. Назва 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 за 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. Переможець конкурсу – ФОП Добровольська Г. Г., вартість
послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
6. Назва 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 вартос-

ті об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Добровольська Г. Г., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
7. Назва об’єкта оцінки: 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. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки –2299 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
8. Назва 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 за ЄДРПОУ 00482329. Місцезнаходження 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. Переможець конкурсу – ТОВ
«Північно-східна консалтингова група», вартість послуг з оцінки –
2000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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 05.12.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
59,0 м2. Балансоутримувач: Заклад вищої освіти «Криворізький будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), 8. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ППТНЗ «Автошкола».
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. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2300,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 25,0 м2. Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Олійник В. О.
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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
«Відновл ювально-оздоровчий комплекс». Місцез нах од ження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 3. Мета
проведення незалежної 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 (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 8,5 тис. грн. Переможець –
ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 8000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 7.
4. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель у складі:
нежитлова будівля літ. А з тамбуром літ. а; ґанком літ. а1; навісом
літ. а2 загальною площею 4107,3 м2; будівля трансформатора літ. В;
огорожа № 1; огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4; вимощення літ. І.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 14309787). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 2. Мета проведення незалежної 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 (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель
та споруд (окремі будівлі зі спорудами аналогічного об’єкта оцінки
функціонального призначення). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн. Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 9200,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 1046,7 м2; сарай їдальні №16 літ. Б площею основи
25,6 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська,
2б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
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тості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 5750,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною
площею 827,2 м2 першого та другого поверхів будівлі (Літ. А-2). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади,
10а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба
України. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІСС-ТУР». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2019. 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. Конкурс не відбувся.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 23, № 34, № 35,
№ 36, № 38, № 41 загальною площею 58,4 м2, вбудовані в громадський корпус (Літера Б1 – 1; Б-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору
оренди. Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ
«Енергодарський міжміськрайонний відділ Державної установи
«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Інженерно – виробниче підприємство «Кельвін». 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. Переможець – ФОП Гапотченко А.
М. Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в другий поверх корпусу «А»
нежитлове приміщення к. 203 (частини приміщень 1, 4) загальною
площею 16,8 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: Науково-виробнича асоціація «Спецмет». 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. Переможець –
ТОВ «Еліт-Експерт». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе (Літ. Л,З), реєстровий
номер 38025346.4.ААВАВГ620, площею 37,1 м2, навіс (Літ. М), реєстровий номер 38025346.4.ААВАВГ123, вбиральня (Літ. Н), реєстровий номер 38025346.4.ААВАВГ124, ворота № 2, реєстровий
номер 38025346.4.ААВАВГ126, паркан № 3, реєстровий номер
38025346.4.ААВАВГ129. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель
та споруд (окремі будівлі зі спорудами аналогічного об’єкта оцінки
функціонального призначення). Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн. Переможець – ФОП
Жиров А. К. Вартість послуг – 8950,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення № 7 першого поверху будівлі (Літера А) (у складі приміщення
№ 3, площею 14,5 м2 та частина приміщення № 1 площею 2,35 м2),
реєстровий номер 38025346.1.ААББЕЖ894, загальною площею
по внутрішньому обміру 16,85 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балан
соутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА
ГРУПП». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП». 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. Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 5.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 3 одноповерхової будівлі (Літера А), реєстровий номер 38025346.1.ААББЕЖ893,
загальною площею 64,7 м2. Місцез нах од ження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балан
соутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА
ГРУПП». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «МАССА ГРУПП». 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. Переможець –
ТОВ «Еліт-Експерт». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 43,9 м2
на першому поверсі адмінбудівлі. Бал анс оу тр имувач: Головне
управління ДФС у Кіровоградській області. Місцез нах од ження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України, 60. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: фізична особа – підприємець
Панасенко А. В. 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. Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 1985,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 1313,1 м2 на цокольному, першому та другому поверхах адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Державна інспекція енергетичного нагляду України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Студентський бульвар, 15. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго».
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. Переможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1400,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.
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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 12.12.2019
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 28,29 м2 (у т.ч. 3,69 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Нікопольський коледж Дніпровського
державного аграрно-економічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів
України, 167. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мохнатова С. В. 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. Переможець – ФОП Сологуб
В. Я. Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 28,3 м2 (у т.ч. 5,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Місце
знаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Дегтерьова М. А. 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. Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 160,0 м2 (у т.ч.
5,0 м2 – площа загального користування) та нежитлове приміщення площею 18,1 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Київстар». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, дах
та частини даху. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 3100,00 грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 179,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Смирнова А. 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. Переможець –
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень: першого поверху площею 1,5 м2, третього поверху площею 1,5 м2, четвертого поверху площею 1,5 м2, п’ятого поверху площею 1,5 м2.
Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Тітова, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Грищенко О. І. 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. Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 5,66 м2 та частина даху площею 4,65 м2. Балансоутримувач: ДУ
«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Полігонна (Погребняка), 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «лайфселл». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення
та частини будівель, дах та частини даху. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Переможець –
ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень площею
38,0 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування), частина
нежитлового приміщення площею 23,0 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування), частина нежитлового приміщення площею
313,0 м2 (у т. ч. 30,0 м2 – площа загального користування), частина
нежитлового приміщення площею 20,0 м2, нежитлове приміщення
площею 735,0 м2 (у т. ч. 60,0 м2 – площа загального користування),
будівля площею 299 м2 (у т. ч. 11,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА». Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9
тис. грн. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3000,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 36,65 м2 (у т. ч. 13,85 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Марганецький коледж Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., 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
Головченко Н. Ю. 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. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 1577,77 м2 (корисна площа 938,8 м2; площа загального користування – 289,64 м2; площа погодинного використання – 349,33 м2).
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Кам’янський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту». Місце
знаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. Мендєлєєва, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – КЗ СЗШ № 20 ім. О. І. Стовби. 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. Переможець – ТОВ
«Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 53,81 м2, нежитлові приміщення загальною площею 20,26 м2,
навіс площею 33,0 м2, під’їзні шляхи площею 12,54 м2. Балансоут
римувач: Нікопольське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, вул. Лісна, 7а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –

РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ТОВ «Нафтаресурс». Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель, навіси, майданчики та замощення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,9 тис. грн. Переможець – ФОП Сологуб В. Я. Вартість послуг – 3800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 30,0 м2
(у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій
та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ГО
«Дніпровський міський центр дослідження та всебічного розвитку
вітчизняного бойового мистецтва». 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. Переможець – ФОП
Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 53,9 м2. Балансоутримувач: ДРІДУ НАДУ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Паторжинського, 10а. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Щвець В. 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.
Переможець – ПП «КФ «Експоком». Вартість послуг – 2300,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта оцінки: група індивідуально-визначеного майна,
а саме: будівля пожежного депо (інв. № 01/25) площею 400,2 м2, автоцистерна пожежна ЗИЛ – 43141(інв. №24/4), 1991 р. в., державний
номер 18008 АА; автоцистерна пожежна ЗИЛ – 130 (інв. № 25/3), 1985
р. в., державний номер 47901 АА; резервуар для води (інв. № 02/9)
об’ємом 500 м3. Балансоутримувач: ПрАТ «Переробник». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н,
с. Коломійцевське, вул. Цюрупи, 5. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 23 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, резервуари для
води, колісні транспортні засоби. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,0 тис. грн. Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 7500,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпропетровський окружний адміністративний суд.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля,
4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Біанчі
–Дніпропетровськ». 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. Переможець – ФОП Кушнєрова
Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,5 м2
(у т. ч. 1,7 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Наукова, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сова Д. І. 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.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський центр підвищення кваліфікації
персоналу ДКВС України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 39. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – АБ «Укргазбанк». 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.
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 1348,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 21)». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Аполлонівка, вул. Військове містечко, 37. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Т.Е.Р.». 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. Переможець – ФОП
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 3.
18. Назва об’єкта оцінки: будинок для опоросу свиней (інв.
№ 001881). Балансоутримувач: ПрАТ «Північний ГЗК». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н,
с. Верабово, вул. Віри Панової, 33. Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного
майна. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Північний ГЗК». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 27.06.2019. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за подібністю
об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування –
окремі будівлі). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 136 площею
2,0 м2 першого поверху будівлі спорткомплексу (Літ. А-3). Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Балансоутримувач: Запорізький національний університет. Платник: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 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. Переможець – ПП «Дніпротех і Ко». Вартість послуг – 2300,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 5.
20. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 30 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 4 (Літ.
А-3). 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
укладення договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач:
Запорізький національний університет. Платник: ФОП Безуглий А. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
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. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2150,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
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21. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 1
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 6
(Літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: Запорізький
національний університет. Платник: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 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.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2150,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 136
площею 24,9 м2 та частина нежитлового приміщення № 137 площею
8,05 м2 першого поверху будівлі спортивного комплексу (Літера А-3),
загальною площею 32,95 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, буд. 35. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоутримувач : Запорізький національний університет.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНІМ». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.11.2019. 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.
Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-8, № 3-9
загальною площею 16,3 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (Літ.
А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 390. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Ба
лансоутримувач: ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище».
Платник: ФОП Бєляєва С. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) 30.11.2019. 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. Переможець – ТОВ «ІЦ
«Екскон». Вартість послуг – 2900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
24. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди рибної дільниці
«Питомна»: гребля земляна зимувального ставка № 7, інв. № 205,
реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ354; гребля земляна зимувального ставка № 6, інв. № 204, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ353; гребля земляна зимувального ставка № 10, інв. № 208,
реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ347; будинок насосної станції
№ 3, інв. № 1181, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ322; водопостачальний канал, інв. № 186, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ331; гребля виросного ставка № 10, інв. №218, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ333; гребля експериментального ставка № 8 3-б, інв. № 196, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ339;
гребля експериментального ставка № 1, інв. № 194, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ337; гребля експериментального ставка
№ 2, інв. № 195, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ338; гребля
виросного ставка № 8, інв. № 216, реєстровий № 25592421.47.
ААЕЖАЕ335; гребля виросного ставка № 9, інв. № 217, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ336; гребля земляна зимувального
ставка № 2, інв. № 200, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ349;
гребля земляна зимувального ставка № 1, інв. № 199, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ346; гребля земляна зимувального
ставка № 3, інв. № 201, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ350;
гребля земляна зимувального ставка № 4, інв. № 202, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ351; гребля земляна зимувального
ставка № 5, інв. № 203, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ352;
гребля земляна зимувального ставка № 8, інв. № 206, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ355; гребля земляна зимувального
ставка № 9, інв. № 207, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ356;
гребля земляна літньо-маточ. ставка № 1, інв. № 197, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ357; гребля земляна літньо-маточ. ставка
№ 2-7, інв. № 198, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ358; гребля земляна тимчас. перетримки риби, інв. № 192, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ368; гребля земляна тимчас. перетримки
риби № 4-8, інв. № 193, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ369;
огороджувальна дамба № 2, інв. № 181, реєстровий № 25592421.47.
ААЕЖАЕ397. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Запорізький р-н, в межах земель Григорівської сільської ради,
за межами с. Річне. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Балансоутримувач: Державне підприємство «УКРРИБА». Платник:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 10,4 тис. грн. Переможець – ТОВ «Незалежна експертиза
власності». Вартість послуг – 8950,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: контурна і розподільна дамба, інв. № 149, реєстровий № 25592421.76.ААЕЖАЖ550;
донний водоскид з/б, інв. № 159, реєстровий № 25592421.76.ААЕЖАЖ549; водонапірна башта, інв. № 160, реєстровий № 25592421.76.
ААЕЖАЖ548; будинок 2-агрегатної насосної станції, інв. № 161,
№ 25592421.76.ААЕЖАЖ546. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Василівський р-н, в межах земель Верхньокриничанської сільської ради. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балан
соутримувач: Державне підприємство «УКРРИБА». Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАТІС». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: гідротехнічні споруди. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7,1 тис. грн. Переможець – ФОП
Жиров А. К. Вартість послуг – 6300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта оцінки: найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди рибної дільниці «Приморська»: будинок насосної, інв.
№ 137, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ320; гребля виросного
ставка № 4, інв. № 212, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ334;
водопостачальний канал, інв. № 182, реєстровий № 25592421.47.
ААЕЖАЕ330; гребля земляна виросного ставка № 6, інв. № 214,
реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ344; гребля земляна виросного ставка № 7, інв. № 215, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ345; гребля земляна виросного ставка № 3, інв. № 211, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ341; гребля земляна виросного
ставка № 5, інв. № 213, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ343;
гребля земляна виросного ставка № 2, інв. № 210, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ340; гребля земляна виросних ставків
№ 3, 4, 6, інв. № 742, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ342;
гребля земляна нерестових ставків № 4, інв. № 189, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ359; гребля земляна нерестових ставків № 5, інв. № 190, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ361;
гребля земляна нерестових ставків № 4, інв. № 740, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ360; гребля земляна нерестових ставків № 5, інв. № 741, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ362;
гребля земляна нерестових ставків № 6, інв. № 191, реєстровий
№ 25592421.47.ААЕЖАЕ363; гребля земляна нерестових ставків
№ 7, інв. № 188, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ364; дюкер на
виросних ставках № 4-5, інв. № 737, реєстровий № 25592421.47.
ААЕЖАЕ382; дюкер на виросних ставках № 5-6, інв. № 738, реє-
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стровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ383; контурна дамба, інв. № 179,
реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ385; огороджувальна дамба,
інв. № 744, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ396; розподільна
дамба, інв. № 743, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ406; розподільна дамба, інв. № 754, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ407;
скидний канал, інв. № 184, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ410;
тройний шлюз, інв. № 187, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ411;
насосна станція № 2, інв. № 133, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ392. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, в межах земель Григорівської сільської ради, за межами
с. Приморське. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладання договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Балансоут
римувач: Державне підприємство «УКРРИБА». Платник: Товариство
з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: гідротехнічні споруди. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 тис.
грн. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 8950,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
27. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно: нежитлова будівля їдальні (А, а, а1, а2, а3) загальною площею
240,3 м2; тротуар, вимощення (І, ІІ, ІІІ); огорожа (№ 1). Балансоут
римувач: державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Маловисківський район, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Замовник/платник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,0 тис. грн. Переможець –
ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 3970,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 7.
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 04.12.2019
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 четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,3 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «КРОПС ПЛЮС». Дата оцінки:
30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1000,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 30,4 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науководослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «УТК ХИМАЛЬЯНС».
Дата оцінки: 30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1180,00 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 приміщення гаража (гаражні
бокси № 8-1-16,9 м2, № 10-1 – 37,4 м2) загальною площею 54,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: гр. Демченко О. О. Дата оцінки: 31.10.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 590,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень на першому поверсі гуртожитків: площею 1,5 м2 за адресою: вул. Хоменка,
12, м. Черкаси; площею 1,5 м2 за адресою: вул. Михайла Ханенка,
2, м. Черкаси; площею 1,5 м2 за адресою: вул. Михайла Ханенка, 4,
м. Черкаси, площею 1,5 м2 за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола,
245/1, м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
«Житлосервіс». 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 – 490,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі загальною площею 39,85 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: ФОП Якушин А. В. Дата оцінки: 30.11.2019. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 500,00 грн.
2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі загальною площею 41,6 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Дибенко І. М. Дата оцінки: 30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «ТОВА». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 749,00 грн.
2.5. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі загальною площею 61,42 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Дудник В. О. Дата оцінки: 30.11.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 1049,00 грн.
2.6. Назва об’єкта оцінки: вагова, літ. А-1, площею 10,9 м2 з навісом, літ. В, площею 54,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце
знаходження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 7б, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Оранжгаз». Дата оцінки: 31.10.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Конверська М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг –1400,00 грн.
2.7. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі магазину з прибудовами площею 422,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 9б, м. Умань, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук О. Я. Дата оцінки: 31.11.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1480,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про результати конкурсних відборів суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 11.12.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 53,4 м2 одноповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Управління поліції охорони у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а (вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 159,67 м2 будівлі гаража № 709, що перебуває
на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за
адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна,
вул. Ювілейна, 7 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нерухоме майно – електрична підстанція із встановленим технологічним обладнанням,
що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Макошинський завод
«Сільгоспмаш» в процесі приватизації, за адресою: Чернігівська
обл., Менський р-н, смт Макошине, вул. Дружби, 70 (вартість робіт
з оцінки – 4900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною
площею 114,34 м2 на першого поверху будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцей залізничного
транспорту, за адресою: м. Чернігів, пров. О. Бакуринського, 18а
(вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту – нежитлова будівля цеху переробки площею 741,4 м2, що перебуває на балансі ДП
«Ніжинське лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл.,
Носівський р-н, с. Мрин, вул. Центральна (колишня – Червонопартизанська), 103 (вартість робіт з оцінки – 5250 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення загальною
площею 44,0 м2 (кімн. 702) на сьомому поверсі дев’ятиповерхової
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського
національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів,
вул. П’ятницька, 39 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна).
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’єктів оренди, від 12.12.2019
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина приміщення № 2 загальною
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «ІВ Груп»

2600

5

2 Приміщення № 188 загальною площею 62,6 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій(інв. № 47570)
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «Консалтінгцентр»

2730

4

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
3 Нежитлові приміщення збірно-щитового
будиночка (інв. № 47498) загальною площею 176,6 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, ДП Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»

ПП «Авто-експрес»

2500

4

4 Частина приміщення термінала «В», загаль- ТОВ «Бюро інвесною площею 5,12 м2 за адресою: Київська тиційного менеджобл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт менту «Капітал»
«Бориспіль»

2800

3

5 Частина нежитлового приміщення плоТОВ «Бюро інвесщею 1,0 м2 (реєстровий номер за ЄРОВД тиційного менеджменту «Капітал»
04543387.7.ИГЯКЧБ002) за адресою:
Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Г. Сковороди»

2700

3

6 Частина приміщення ремонтноТОВ «ГАРАНТмеханічної майстерні площею 152,3 м2
ЕКСПЕРТИЗА»
(інв. № 10310008) за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, с. Демидів,
вул. Морська, 6, що перебуває на балансі
Київської гідрогеолого-меліоративної
експедиції

2650

5

7 Частина майданчика під встановлення
ФОП Кравцов Олег
металевої щогли на залізобетонній опорі Іванович
площею 12,21 м2 за адресою: Київська
обл., Бородянський р-н, дільниця Київ –
Коростень, перегін Клавдієве – Бородянка, 55-й км, пк.10 в смузі полоси відводу
залізниці, що перебуває на балансі ВП
«Київська дистанція колії» регіональної
філії «Південно-західна залізниця
АТ «Укрзалізниця»

2800

2

8 Частина майданчика під встановлення
ФОП Кравцов Олег
металевої щогли на залізобетонній опорі Іванович
2
площею 12,21 м за адресою: Київська
обл., Бородянський р-н, дільниця Київ –
Коростень, перегін Спартак – Тетерів,
77-й км, пк.8 в смузі полоси відводу залізниці, що перебуває на балансі ВП «Київська дистанція колії» регіональної філії
«Південно-західна залізниця
АТ «Укрзалізниця»

2800

2

9 Частина приміщення № 2.4.18 на 2-му по- ПП «Авто-експрес»
версі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578, реєстровий номер за ЄРОДВ
20572069.1435.НЛТНПД1884) площею
4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»

2500

4


20 січня 2020 року

8

відомості

№ 4 (1284), 20 січня 2020 року

приватизації

Вартість

Строк
виконання робіт
(день)

ТОВ «Аналітичноконсалтинговий
центр «Епрайзер»

2750

3

11 Частина приміщення № 1.1.3 на 1-му
ТОВ «Аналітичноповерсі пасажирського термінала «D»
консалтинговий
площею 7,7 м2 за адресою: Київська обл., центр «Епрайзер»
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»

2750

3

№
з/п

Назва об’єктів

10 Частина приміщення площею 65,0 м2
котельні (інв. № 10310111) за адресою:
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, що перебуває на балансі ВП
НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

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 12.12.2019
Переможцями конкурсів визначено:
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи»
на проведення оцінки державного майна:
частина покрівлі на даху гуртожитку площею 10,0 м2 за адресою:
вул. Геннадія Біліченка, 27, с. Щербані, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти». Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 3600,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини дворового майданчика площею 24,0 м2 за адресою:
вул. Європейська, 149, м. Полтава, що обліковується на балансі Українського державного геологорозвідувального інституту. Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2685,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності не відбувся по об’єктах:
нежитловому приміщенню загальною площею 62,9 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 5, що обліковується на балансі Сумського обласного відділення Фонду соціального
захисту інвалідів;
частині замощення площею 9,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету;
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20, що обліковується на
балансі Хіміко-технологічного коледжу ім. І. Кожедуба Шосткинського
інституту Сумського державного університету.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях про про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 12.12.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова
експертиза» по об’єкту: нежитлових напівпідвальних приміщеннях
площею 461,6 м2, в т. ч.: будівлі гуртожитку № 1 площею 246,5 м2,
будівлі гуртожитку № 2 площею 215,1 м2, що перебувають на балансі
Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир,

вул. Покровська, 96 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження дії договору оренди;
Фізичну особу – підприємця Бовкунова Юрія Опанасовича по
об’єкту: нежитловому приміщенню площею 105,0 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Ємільчинському районі Житомирської
області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна,
45 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди.
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 16.12.2019
1. Частина приміщення 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,
переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 820 грн.
Строк виконання робіт – 3 дні.
2. Частина даху загальною площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку,
що перебуває на балансі ДНЗ «Бериславський професійний аграрний
ліцей», за адресою: Херсонська обл., Бериславський р-н, с-ще Червоний Маяк, вул. Центральна, 1б, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 300 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

прийнято рішення про приватизацію
Дніпропетровська, Запорізька
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях:
 від 15.01.2020 № 12/01-07-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А-1 (разом з прибудовами літ. А1-1, А2-1) загальною
площею 115,9 м2, що розташована за адресою: Дніпропетровська
обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Весняна, 4а та перебуває на
балансі ВАТ «Баглійське» ( код за ЄДРПОУ 00488763);
 від 15.01.2020 №12/01-08-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – гараж шлакоблочний А-1, загальною площею 48,3 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Царичанка,
вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8 та перебуває на балансі Головного
управління статистики у Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ
02359946);
 від 15.01.2020 №12/01-09-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – гараж на дві машини загальною площею 51,03 м2, що розташований за
адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка,
вул. Незалежна, 1 та перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Томаківському районі Дніпропетровської
області, (код за ЄДРПОУ 36729802);
 від 15.01.2020 №12/01-10-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею 221,4 м2, що розташовані
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне,
вул. Транспортна, 4 та перебувають на балансі ДП «Східний ГЗК» (код
за ЄДРПОУ 14309787);
 від 15 січня 2020 року №12/01-11-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності –
нежитлова будівля загальною площею 104,3 м2, що розташована за
адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (вул.
Луначарського), 6 та перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926);
 від 15.01.2020 № 12/01-12-РП прийнято рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва – гараж (літ. А, оглядова
яма до літ. «А») загальною площею 51,8 м2, що розташований за
адресою: Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Мостова, буд. 2а та перебуває на балансі Головного управління Держгеокадастру у Запорізької області (код ЄДРПОУ 39820689), шляхом
продажу на аукціоні.

Київська, Черкаська
та Чернігівська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях:
 від 16 січня 2020 року № 13/63 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: державного пакета акцій
у кількості 3 979 276 штук, що становить 100,0 % статутного капіталу Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ
14314311, що знаходиться за адресою 14001, м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 110 (статутний капітал Товариства становить 994 819,00
грн. (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять
гривень 00 коп.);
 від 16 січня 2020 року № 13/55 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: комплексу нежитлових будівель
у складі: будинок А загальною площею 43,6 м2; прибудова а загальною площею 21,2 м2; ґанок а1; сарай Б загальною площею 26,3 м2;
прибудова б загальною площею 4,6 м2; прибудова б1 загальною
площею 5,5 м2; вбиральня У; колодязь К, розташованого за адресою:
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9 Травня, 2а,
що перебуває на балансі Бобровицької районної державної лікарні
ветеринарної медицини;
 від 16 січня 2020 року № 13/56 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: нежитлової будівлі з господарськими будівлями та спорудами у складі: будинок А загальною площею 257,2 м2; прибудова а загальною площею 6,4 м2; прибудова а1
загальною площею 27,0 м2; ґанок а2; колодязь К, розташованого за
адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Кашталянівка 1, що перебуває на балансі Бобровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини;
 від 16 січня 2020 року № 13/57 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: перехідної галереї, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» (код за
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ЄДРПОУ 04371845), розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Дружби Народів, 34;
 від 16 січня 2020 року № 13/58 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража на 2 бокси, що не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ
03362710), розташованого за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки,
вул. Гагаріна, 56а;
 від 16 січня 2020 року № 13/59 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: нежитлової будівлі, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ
30005432, розташованого за адресою: 17551, Чернігівська обл.,
с. Переволочна, Прилуцький р-н, вул. Шкільна, 20;
 від 16 січня 2020 року № 13/60 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: будівлі операторної з приналежним майном, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого за
адресою: 16742, Чернігівська обл., с. Тростянець, Ічнянський р-н,
вул. Миру, 14;
 від 16 січня 2020 року № 13/61 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: прохідної, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
03362710, розташованого за адресою: 17044, Чернігівська обл.,
м. Остер, Козелецький район, вул. Зайцева, 127;
 від 16 січня 2020 року № 13/62 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: будівлі машинного відділення
(разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого майна – технологічною каналізацією), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого
за адресою: 17200, Чернігівська обл., смт Талалаївка, вул. Комунальна, (вул. Ватутіна) 2;
 від 16 січня 2020 року № 13/64 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: будівлі операторної з площадкою асфальтобетонною, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташованого за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с.Яблунівка,
вул. Яблунева, 40б;
 від 16 січня 2020 року № 13/65 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража загальною площею
50,5 м2, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Покровська, 14е, що перебуває на балансі Північного офісу
Держаудитслужби;
 від 16 січня 2020 року № 13/66 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: гаража загальною площею
28,4 м2, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 29а/1, що перебуває на балансі Північного офісу
Держаудитслужби;
 від 16 січня 2020 року № 13/67 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: групи нежитлових будівель у
складі: нежитлова будівля (А-1) загальною площею 282,3 м2; гараж
(Г) загальною площею 35,9 м2; вбиральня (Т) загальною площею
3 м2, розташованого за адресою: Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Поштова, 13, що перебуває на балансі Північного
офісу Держаудитслужби.

Одеська та Миколаївська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях:
 від 14.01.2020 № 55 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – комплекс нежитлових будівель АЗС № 2, який розташований за
адресою: Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Новоданилівка,
вул. Індустріальна, 2;
 від 14.01.2020 № 56 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
гараж, який перебуває на балансі Південного офісу Держаудитслужби
та розташований за адресою: Миколаївська обл., Баштанський р-н,
смт Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38;
 від 14.01.2020 № 57 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
гараж, який перебуває на балансі Південного офісу Держаудитслужби
та розташований за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський р-н,
смт Веселинове, вул. Мозолевського (Леніна), 14а;
 від 14.01.2020 № 58 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
гараж, який перебуває на балансі Південного офісу Держаудитслужби
та розташований за адресою: Миколаївська обл., Врадіївський р-н,
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (Леніна), 137а;
 від 14.01.2020 № 59 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Володимирське», розташованого за адресою: Миколаївська
обл., Казанківський р-н, с. Володимирське, вул. Марії Павлової, 36;

Над номером працювали:
В. П. Борківська
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 від 14.01.2020 № 61 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
будівля санпропускника, який перебуває на балансі ВАТ «Снігурівка»
та розташований за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н,
м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1;
 від 14.01.2020 № 60 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – піонерський табір, який розташований за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка.

Рівненська та Житомирська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях:
 від 16.01.2020 № 26 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації окремого майна – нежитлових будівель загальною площею 155,2 м2, а саме: будівлі дільничної лікарні та гаража за
адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Кам’янка,
вул. Лісова, 33, шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 від 16.01.2020 № 27 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації окремого майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б»,
конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», вбиральні літ. «У» за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка, 21,
шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 від 16.01.2020 № 28 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлової будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею
119,7 м2 та двох сараїв за адресою: Житомирська обл., НовоградВолинський р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21, шляхом продажу на
аукціоні з умовами;
 від 16.01.2020 № 29 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації окремого майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 106,8 м2 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна,
7, шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 від 16.01.2020 № 30 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації окремого майна – будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 85,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Заньки, вул. Цвіточна, 1,
шляхом продажу на аукціоні з умовами;
 від 16.01.2020 № 31 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – нежитлової будівлі Народицької районної державної
лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункту ветеринарної медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м2, господарської
будівлі загальною площею 48,2 м2, за адресою: Житомирська обл.,
Народицький р-н, с. Одруби, вул. Гребля, 2а, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.

Харківська, Донецька
та Луганська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
Наказами Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях:
 від 16.01.2020 № 00079 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого майна – нежитлова будівля літ.
«А-1» загальною площею 227,2 м2 за адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629);
 від 16.01.2020 № 00080 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого майна – гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 м2 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н,
м. Барвінкове, вул. Освіти (50 років Радянської України), 17. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській області
(код за ЄДРПОУ 02362629);
 від 16.01.2020 № 00081 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого майна – адміністративне приміщення загальною площею 32,4 м2 за адресою: Харківська обл.,
Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Гагаріна, 9.Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Харківській області (код за ЄДРПОУ
02362629);
 від 16.01.2020 № 00082 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації окремого майна – адміністративна будівля
(літ. А-1) загальною площею 277,3 м2 та гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2 за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629).
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