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Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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Офіційне видання фОнду державнОгО майна україни

засновано у вересні 1993 року № 8 (1288), 12 лютого 2020 року

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 174,7 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Скоморошківський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371771, яка розташо-
вана за адресою: 22615, Вінницька обл., Оратівський р-н, с. Скоморошки, вул. Централь-
на, 12а, приватизовано шляхом продажу на аукціоні з покроковим зниженням стартової 
ціни та подальшим поданням цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська 
економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 21579949, за ціною 89,10 грн (вісімдесят 
дев’ять грн 10 коп.), у тому числі ПДВ – 14,85 грн (чотирнадцять грн  85 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс нежитлових будівель з по-
бутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць, енер-
гоблоком, вимощенням, огорожами, розташований за адресою: Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що перебуває на балансі 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 
14309787), приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Приватним сільсько-
господарським підприємством «П’ятихатське», код ЄДРПОУ 32443414, яка єдина подала 
заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна продажу – 2 233 572,00 грн 
(два мільйони двісті тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят дві гривні 00 копійок),  
у тому числі ПДВ – 372 262,00 грн (триста сімдесят дві тисячі двісті шістдесят дві гривні 
00 копійок).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель та приналежного до них майна 
у складі: виробничо-лабораторного корпусу (А-2) загальною площею 602,4 м2; гаража 
профілакторію (Б-2, Б1-1, Б2-1) загальною площею 646,2 м2; механічної майстерні (В-2, 
В1-1) загальною площею 634,5 м2; матеріального складу (Г-1, Г1-1) загальною пло-
щею 327,7 м2; теплопункту (Д-1) загальною площею 5,1 м2; навісу до складу загальною 
площею 77 м2; паркану 50 пог. м; зовнішньої позаплощадочної каналізації 138 пог. м; 
позаплощадочної водопровідної мережі 120 пог. м, розташований за адресою: м. Чер-
нігів, вул. Бєлова, 11, приватизовано шляхом продажу на аукціоні юридичною особою – 
ТОВ «Чернігівторг» (код 35687180). Ціна продажу об’єкта становить 9 720 000,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 1 620 000,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності

Окреме майно – будівля прохідної, поз.13 площею 8,8 м2 за адресою: Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. Промислова, 1 «в». Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з 
умовами. Покупець – фізична особа – Микитин Іван Васильович, ціна продажу – 41 520,00 
грн, в тому числі ПДВ – 6920,00 грн.

Фонд державного 
майна Украї ни – 
національний оператор 
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

у номері
Мала приватизація
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м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 
від 31 січня 2020 року № 110 затверджено результати продажу об’єкта малої прива-
тизації – державного пакета акцій розміром 20,3905 % приватного акціонерного то-
вариства «М-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33104103) за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Укра-
їнки, 26, що становить 14 854 332 штуки. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні 
з умовами товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за 
ціною 8 200 200,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності – гараж загальною площею 
40,6 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області  
(код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою:  
Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною площею 40,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 

вул. Соборна, 119а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний гараж, фундамент – кам’яний, 

підлога – бетонна, шиферний дах. Загальна площа – 40,6 м2. Підведене електропоста-
чання.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1111 га, за цільовим 
призначенням – для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових уста-
нов, належить Управлінню Державної казначейської служби України у Широківському 
районі Дніпропетровської області на підставі свідоцтва про право власності на земельну 
ділянку (кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) від 12.05.2015 індексний номер: 
37380516.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби 

України у Широківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729624), 
яке знаходиться за адресою: 53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Ши-
роке, вул. Вишнева, 1а.

відомості
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Свідоцтво про державну реєстрацію 

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

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Переліки об’єктів малої Приватизації, що Підлягають Приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду  
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 закону україни «про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 24.01.2020 № 141.

ПЕРЕЛІК 
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2020 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління Наказ Фонду, яким об'єкт включено до переліку об'єктів,  

що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

25896374 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Обухівське будівельно-монтажне управління»

Київська обл., м. Обухів, вул. Малиш-
ка, 54

Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-

ластях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
32778065 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 

«Володимирське»
Миколаївська обл., Казанківський р-н, 
с. Володимирівка, вул. Марії Павлової, 36

Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву
01388199 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спе-

ціалізований будівельно-монтажнй поїзд по зв’язку № 853»
м.Київ, вул. Ремонтна, 12 Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по м. Києву
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Апарат Фонду
00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод 

хімічних реактивів»
м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 

малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
 33749517 Державне підприємство «Центр еколого-експертної 

аналітики»
м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35

Міністерство енергетики та захисту довкілля України Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

14314601 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут приймальних електронно-
променевих трубок «Еротрон»

м. Львів, вул. Антоновича, 90 Апарат Фонду Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році»

00952485 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»

Хмельницька обл., Дунаєвецький район, 
смт. Дунаївці, вул. Лермонтова, 1

Апарат Фонду Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році»

05513715 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів»

м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, 
вул. Юності, 2В

Апарат Фонду Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

департамент приватизації,  
т. 200-31-64мала приватизація

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01
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12 лютого 2020 року № 8 (1288)

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 
2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 06 березня 2020 року. Час про-

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 1 735,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 867,85 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 867,85 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 173,57 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 86,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 86,79 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва 
з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 
744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 03.02.2020 № 12/01-53-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000019-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 

25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 17,36 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8,68 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 8,68 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які ма-
ють право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта державної власності –  
гараж загальною площею 28,0 м2, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у 
Широківському районі Дніпропетровської області  
(код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, 
вул. Соборна, 119а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною 
площею 28,0 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Широківський район, 

смт Широке, вул. Соборна, 119а.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляний гараж, фундамент 

та підлога – бетоні, шиферний дах. Загальна площа – 28,0 м2. Підведене 
електропостачання.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1111 
га, за цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування бу-
дівель кредитно-фінансових установ, належить Управлінню Державної 
казначейської служби України у Широківському районі Дніпропетровської 
області на підставі свідоцтва про право власності на земельну ділянку 
(кадастровий номер 1225855100:01:008:0082) від 12.05.2015 індексний 
номер: 37380516.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформа-
ція відсутня.

Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначей-
ської служби України у Широківському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 36729624), яке знаходиться за адресою: 53700, Дніпро-
петровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Вишнева, 1а.

2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 
2 статті 8 цього закону.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 06 березня 2020 року. Час прове-

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 1 069,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 534,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 534,90 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 106,98 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 53,49 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 53,49 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва 
з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 
744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях від 03.02.2020 № 12/01-54-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000020-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 

25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 10,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 5,35 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які ма-
ють право використовувати електронний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на аукціоні без умов в електронній формі  
об’єкта – окремого майна

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації,   h
його місцезнаходження: нежитлова будівля магазину 
загальною площею 198,0 м2 за адресою:  
Івано-Франківська обл., Коломийський район, 
смт Гвіздець, вул. І. Франка, 67.
Дані про будівлі та земельні ділянки: рік побудови – 1994. Будівля ма-

газину одноповерхова цегляна. Фундамент – бутобетон, покрівля – че-
репиця, інженерне обладнання – електрика. Інформація щодо земельної 
ділянки відсутня.

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

Інформація про балансоутримувача: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», 07400, Київська обл., м. Брова-
ри, вул. Гагаріна, 16, код ЄДРПОУ 37199618, тел.+38(044) 284-04-90.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 06 березня 2020 року. Час про-

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 31 310,72 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 655,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

15 655,36 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні без умов – 3 131,07 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 565,54 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 565,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-

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

Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях

р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ 

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 
надійшли кошти).

в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

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

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

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

за місцем розташування об’єкта за адресою: Івано-Франківська обл., 
Коломийський р-н, смт Гвіздець, вул. І. Франка, 67.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх, адре-
са веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553139, 752367, час роботи 
служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та 
передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, – Клеймьонова Ірина Василівна, 
тел. (0342) 553139, адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях від 30.01.2020 № 39 «Про затвердження умов 
продажу нежитлової будівлі площею 198 м2 в смт Гвіздець Коломийсько-
го району».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 

27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідо-
млення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 313,11 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 

156,55 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
державної власності – окремого майна – будівля магазину 
(літ. А-1) загальною площею 191,1 м2 (Черкаська обл., 
Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 89)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля магазину (літ. А-1)  
загальною площею 191,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Ма-

тусів, вул. Івана Богуна, 89.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля колишнього ма-

газину (літ. А-1) загальною площею 191,1 м2, що складається з 2 основних 
приміщень площами 76,5 м2 та 62,3 м2, та 2 підсобних приміщень площами 
29,5 м2 та 22,8 м2. Будівництво завершено до 1992 року. З 2006 року не 
використовується, в тому числі за призначенням. Фундамент – бутовий, 
стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити; покрівля – 
азбестоцементні листи, підлога бетонна, віконні та дверні рами відсутні. 
Інженерне обладнання відсутнє. Під’їзні шляхи мають тверде покриття. 
Об’єкт знаходиться в периферійній частині населеного пункту. Загальний 
технічний стан будівлі незадовільний, фізичний знос – 55,5 %. Потребує 
капітального ремонту.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за держа-
вою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Черкаській області 16.09.2019, реєстраційний номер об’єкта – 
1919078671257.

Балансоутримувач – відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт прива-

тизації окремо не виділена. 
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2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 13 березня  

2020 року, час проведення визначається електронною торговою сис-
темою автоматично.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні та закритих цінових пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

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

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

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі 
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за мето-
дом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 116 330,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 58 165,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій: 58 165,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 633,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 816,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 816,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом 
на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-

ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу в сумі 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) на ра-
хунок органу приватизації, який буде вказано в договорі купівлі-продажу 
об’єкта (Закон України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»).

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

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та про-

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

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час 
роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Контактна особа: 
Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@
spfu.gov.ua, телефон для довідок (0472) 37-26-61.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме вне-
сенню учасником у разі визнання його переможцем електронного аукціону, 
встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та 
учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в 
електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону про-
тягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях від 04.02.2020 № 0088-О (протокол № 2 від 
04.02.2020 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-08-21-000005-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 163,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 581,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 581,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗО-

РРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронно-
го майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик 
та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації державної 
власності: окремого майна – каналізаційно-насосної 
станції площею 5,2 м2 за адресою: Закарпатська область, 
м. Мукачево, вул. Пряшівська, 5а, що перебуває на балансі 
ПрАТ «Мукачівська автобаза»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: окреме майно: h  каналізаційно-насосна 
станція площею 5,2 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: 89600, Закарпатська область, м. Мукаче-

во, вул. Пряшівська, 5а.
Відомості про об’єкт: каналізаційно-насосона станція (КНС) 1985 

року побудови являє собою споруду загальною площею 5,2 м2, розміром 
в плані 2,50 м х 2,34 м. Висота надземної частини – 0,15м , глибина – 
0,95 м, об’єм – 6,4 м3; стіни – бутобетонні товщиною 0,13 м.; покриття 
КНС – рифлені металеві листи. Призначення КНС – відкачка ґрунтових 
вод з приміщення заглибленого складу в основну систему каналізації 
підприємства по принципу накопичення води в резервуарі, який знахо-
диться на території підприємства, з наступною перекачкою води іншим 
насосом в міську каналізацію. У результаті стихійного лиха (повені 1998 
року), насоси, які входять до складу каналізаційно-насосної станції, за-
топлені водою та є непридатними до використання. КНС не функціонує, 
знаходиться в незадовільному стані, повністю покрита корозією, контур 
гідроізоляції порушений.

КНС розташована на виробничій огородженій території балансоутри-
мувача, на земельній ділянці загальною площею 4,1674 га, кадастровий 
номер 2110400000:01:006:0158. Земельна ділянка перебуває в користу-
ванні балансоутримувача на правах оренди. Окремо під об’єктом прива-
тизації земельна ділянка не відведена

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Мукачівська 
автобаза». Код ЄДРПОУ 01034797. Адреса балансоутримувача: 89600, 
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 5а. Контактна осо-
ба – Петьовка Володимир Михайлович, тел. (03131) 3-76-80.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 5 березня  

2020 року, час проведення визначається електронною торговою сис-
темою автоматично.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

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

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності: окремого 
майна – каналізаційно-насосної станції площею 5,2 м2 за адресою: Закар-
патська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 5а, що перебуває на балансі 
ПрАТ «Мукачівська автобаза», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 13 010,66 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 505,33 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 505,33 грн (без ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну 

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

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

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

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна,6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів 

з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час робо-
ти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Закарпатській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, тел. (0312) 61-38-83 , час роботи з 8.00 до 17.00, 
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Качур Марія Михайлівна, 
тел. (0312) 61-38-83, адреса електронної пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: zakarpattia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пере-

ліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-27-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 130,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 65,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 65,05 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

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

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «Шосткинський завод хі-

мічних реактивів».
Місцезнаходження управління: 41100, Сумська область, м. Шостка, 

вул. Індустріальна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05761264.
Пропонується до продажу об’єкт соціально-культурного  h
призначення: дитячий оздоровчий табір, до складу якого 
входять спальний корпус (площею 1041,0 м2) та комплекс 
споруд у складі: 
їдальня (площею 464,0 м2), 3 будівлі для обслуговуючого персоналу 

(площею 216,3 м2, 230,9 м2 та 230,8 м2), кінотеатр (площею 376,9 м2), 
2 будинки дозвілля (площею 88,0 м2 та 221,3 м2), медпункт (площею 
60,6 м2), альтанка за адресою: Сумська область, Шосткинський район, 
сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н). Рік 
вводу споруд в експлуатацію: спальний корпус – 1986, їдальня – 1965, 
решта споруд – 1961.

Спальний корпус: фундамент – залізобетонні блоки; стіни та перего-
родки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога – дошки; дах – аз-
бофанера по колодах; вікна – дерев’яні двійні; двері – фільончасті. Їдальня 
(складається із двох частин – цегляної та прибудованої металевої із скля-
ним заповненням): фундамент – бетонні блоки; стіни – цегляні та дощаті, 
скло; перегородки – цегляні та дощаті; перекриття – залізобетонне та ме-
талеві балки; підлога – бетонна, плитка; дах – залізо та азбоцементні листи; 
вікна – дерев’яні одинарні, подвійні відчинені; двері – дерев’яні простої 
роботи та металеві глухі. Будівлі для обслуговуючого персоналу, будинки 
дозвілля та медпункт: фундамент – цегляний; стіни – рубані, каркасно-
щитові, обшивні; перегородки – дощаті; перекриття – балки дерев’яні з 
підшивкою; підлога – дошки; дах – азбофанера; вікна – дерев’яні одинарні; 
двері – дерев’яні простої роботи. Кінотеатр: фундамент – блоки; стіни – 
цегляні, металевий каркас, скло; перегородки – цегляні; перекриття – за-
лізобетонне, балки металеві; підлога – бетонна; дах – залізний, азбофа-
нера; вікна – дерев’яні одинарні; двері – дерев’яні простої роботи. Об’єкт 
в оренду не передавався, не використовувався понад 10 років.

Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за державою 
в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській областях.

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

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

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 березня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – дитячий 
оздоровчий табір, що перебуває на балансі ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів», здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта соціально-культурного призначення має відповіда-
ти вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 69889,58 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 34944,79 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 34944,79 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6988,96 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3494,48 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3494,48 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Збереження профілю діяльності протягом одного року.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

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

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.
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4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гаран-

тійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими 
реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

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

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, Шосткинський ра-
йон, сільська рада Собицька, «Малий бір» урочище, квартал № 2 (б/н).  
ПІБ контактної особи на об’єкті. Генеральний директор ПрАТ «Шосткинський 
завод хімічних реактивів» Бугаков Сергій Іванович, тел. 05449 2 14 80.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32, 36-23-87.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 03.02.2020 
№ 186.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000040-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 698,90 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 349,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 349,45 грн.

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

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – Дитячий оздоровчий 
табір «Лазурний» за адресою: Донецька область, 
Мангушський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  Дитячий оздоровчий 
табір «Лазурний».
Місцезнаходження: Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 

вул. Набережна, буд. 74.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутні.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт: інформація про об’єкт: об’єкт приватизації скла-
дається із 67 одиниць основних засобів, з них нерухоме майно – 24 оди-
ниці: основне літ. А-2 загальна площа – 1680,5 м2, складові: ґанки а-а(3), 
льох А/п, площа – 104,7 м2; основне літ. Б-2, площа 704,3 м2, складова: 
ґанок б; основне літ. В-2, площа – 704,3 м2, складова: ґанок в; основне 
літ.Г-2, площа – 1290,5 м2, складові: ґанки г-г (4); основне літ. З-1, пло-
ща – 220,5 м2; основне літ. Д-1, площа – 298,6 м2, складові: прибудова Д’, 
ґанок д; основне літ. Ж-1, площа – 172 м2, складові: ґанки ж-ж (2); основне 
літ. И-1, площа – 144,2 м2; основне літ. К-1, площа – 306,6 м2; основне 
літ. Л-1, площа – 22,8 м2; огорожа, 1; замощення, 1; трансформаторні літ. 
М-1, літ. П-1; вбиральня літ. Н; склади літ. О-1, літ. С-1 складова: ґанок 
о’; сараї літ Р-1, літ Ф-1; навіси літ. Т, літ. Х, літ. Ч, літ. Ц; насосна літ. У. 
Рік побудови – 1978.

Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, витяг з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 27.01.2017, реєстраційний номер об’єкта нерухомого май-
на 1143122914239.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: Державний акт на право постійно-

го користування землею від 21.12.2001, зареєстрований в книзі записів 
державних актів на право постійного користування землею за №246, на 
земельну ділянку площею 4,7612 га в межах згідно з планом землекористу-
вання, наданий дитячому оздоровчому центру «Лазурний» в с. Юр’ївка.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 12 березня 2020 року. Час про-

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

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-
сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 
операторів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 13 537 063,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 6 768 531,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 6 768 531,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 353 706,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 676 853,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 676 853,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
збереження профілю (основного виду (КВЕД 55.20 діяльність засобів 

розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання) 
діяльності об’єкта приватизації;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – Дитячий оздоровчий табір «Ла-
зурний» за адресою: Донецька область, Мангушський район, с. Юр’ївка, 
вул. Набережна, 74 у розмірі 17500,00 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот гри-
вень 00 копійок).

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

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення пе-
реможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка – UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696  

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 
BNPAFRPP

Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696 

UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД : 
KHABUA2K

Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 
USA SWIFT – код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі дні 
за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, Мангуш-
ський район, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса 
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 
до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта, – Попова Оксана Вікторівна, 
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 29.01.2020 № 00251.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000008-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 135 370,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 67 685,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 67 685,32 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлова будівля червоного кутка за адресою: Луганська 
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ф

1. Інформація про об’єкт
Найменування об’єкта: h  нежитлова будівля червоного кутка.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікат-

на, 10-ф.
Інформація про балансоутримувача: КП «Сєвєродонецький комбінат 

будівельних матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811), лікві-
датор – арбітражний керуючий Борисович Євген Іванович.

Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 
загальною площею приміщень 251,4 м2. Будівля має незадовільний стан. 
Дерев’яні крокви під шиферною покрівлею прогнили, як наслідок – шиферна 
покрівля зруйнована. Цегляні зовнішні стіни частково зруйновані. Дерев’яні 
перекриття прогнулися та провалилися. Двері, вікна та підлога відсутні.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: інфор-
мація відсутня.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 березня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціон-
них пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо, в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою 
для кожного електронного аукціону окремо, в проміжку часу з 16.15 до 
16.45 дня проведення електронного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 73 150,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 575,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 36 575,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 315,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 657,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 657,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях в місячний термін 
з дати укладення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки 
об’єкта приватизації в розмірі 3 200,00 грн (три тисячі двісті гривень 00 
копійок) без урахування податку на додану вартість.

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

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення пе-
реможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунку – EUR
№ рахунку: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунку – USD
№ рахунку: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за 
місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Силікатна, 10-ф.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: Україна, м. Хар-
ків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700 03 14, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях – з 8.30 
до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва з 
12.30 до 1315.

Телефон для довідок (06452) 4 23 47, адреса ел. пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 31 січня 2020 року № 13-37.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 731,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 365,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 365,75 грн.





5відомості
приватизації

№ 8 (1288) 12 лютого 2020 року

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по місту Києву про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення 
– будинку культури загальною площею 960,8 м2 за адресою: 
м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) (нині – вул. Олекси Тихого)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт соціально-культурного призначення 
– будинок культури загальною площею 960,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) 

(нині – вул. Олекси Тихого).
Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробниче об’єднання 

«Київприлад», код за ЄДРПОУ 14309669, адреса: 03067, м. Київ, вул. 
Гарматна, 2.

Відомості про об’єкт: об’єкт соціально-культурного призначення – бу-
динок культури загальною площею 960,8 м2 (двоповерховий), рік побудови 
– 1961, фундамент – бетон; стіни – цегляні; покрівля – шифер; перекрит-
тя – залізобетонне; підлога – лінолеум, керамічна плитка, паркет; право 
державної власності на об’єкт зареєстровано.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка за адресою: м. Київ, 
вул. Виборзька, 82 (літ. А) (нині – вул. Олекси Тихого) знаходиться у по-
стійному користуванні ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад» на підставі 
рішення виконавчого комітету Київської міської ради (КМДА).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній торговій системі буде проведено 12 бе-

резня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою сис-

темою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (із змінами).

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

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

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення здійснюєть-
ся відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2 433 421,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 216 710,50 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 216 710,50 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 243 342,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 121 671,05 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 121 671,05 грн (без урахування 
ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 944 грн 60 коп.
Умови продажу:
об’єкт соціально-культурного призначення може бути перепрофі-

льований;
у 30-денний термін з дати підписання договору купівлі-продажу об’єкта 

малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення – бу-
динку культури загальною площею 960,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Ви-
борзька, 82 (нині – вул. Олекси Тихого) погасити:

прострочену кредиторську заборгованість державного підприємства 
– балансоутримувача у результаті належного утримання об’єкта прива-
тизації у сумі 4 449,00 тис. грн;

витрати на проведення переоцінки об’єкта приватизації у сумі 30,00 
тис. грн;

витрати на проведення аудиту у сумі 25,00 тис. грн.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

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

їни по м. Києву

Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт).

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено за 
посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за адресою: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) (нині – вул. Олек-
си Тихого).

Телефон 456-48-60, E-mail: office@kievpribor.kiev.ua.
Відповідальна особа: Зінов’єва Валентина Володимирівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, 
адреса, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок (044) 281-00-23.

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

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 31.01.2020 № 103.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-03-18-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 24 334,21 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 167,11 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 167,11 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір:

 https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

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 те-

лефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба з надзви-
чайних ситуацій України

33945469, Управління забезпечення Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, 
04074, м. Київ, вул. Бережанська, 7, тел./факс (044) 
432-37-33 

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення адміністративної 
будівлі (пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення – 
Вищі жіночі курси, охоронний № 63, охоронний договір від 23.03.2017 
№ 3461), 1-й поверх, літ. «А»

38516849.1.ХКХТХП297 м.Київ, вул. Оле-
ся Гончара, 55а 

1,5 38 250,00 
станом на 30.11.2019

2 роки 11 місяців Розміщення бан-
комата

2 Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України

36282830, Державний концерн «Ядерне паливо», 01601, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 34, тел. 224-58-01, факс 224-57-70 

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (5-й та 6-й поверх (каб. 
501, 502, 503, 601) будівлі, літ. А) 

36282830.1.1 ДЮФИЖБ004 01601, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 34

131,0 5 351 100,00 
станом на 31.12.2019

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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».

ІНфоРМацІя РеГІо Наль Них вІДДІлеНь фоНДУ

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КИїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів на право оренди 
державного майна, що відбулися 30.01.2020

Приміщення № 252 загальною площею 16,5 м2 на 2-му поверсі паса-
жирського термінала «D» (інв. № 47578), що розташоване за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебуває на балансі Державного 
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська хендлінгова ком-
панія» (код за ЄДРПОУ 32614518).

Приміщення № 66-67 загальною площею 191,0 м2 на 2-му поверсі па-
сажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570), що розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Ае-
ропорт та перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БФ Груп» (код за ЄДРПОУ 36077146).

ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ по ОДЕСьКІЙ та МИКОЛАїВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ

Засідання конкурсної комісії, призначене на 11.00  31.01.2020, на право 
оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ОФ 
ДП «Адміністрація морських портів України», а саме: нежитлових примі-
щень в корпусі № 2 з теплопунктом загальною площею 1 107,0 м2 за адре-
сою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, вважається не правоможним через 
відсутність кворуму у зв’язку з відсутністю 3 членів комісії (лікарняний, 
відпустка) та перенесене на 11.00  06.02.2020.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ОДЕСьКІЙ та МИКОЛАїВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди 
державного нерухомого майна, що відбувся 28.01.2020

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується 
на балансі ДП «Одеський морський торговельний порт», а саме:

частини складської площі на Хлібній гавані, 29 причал (інв. № 065504) 
площею 40,0 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/6, з метою: інше 
використання нерухомого майна (здійснення технічного обслуговування 
майна та обладнання елеватора (силоси та ін.);

частини відкритого складу причалу № 43 (інв. № 065588) площею 
475,0 м2 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/6, з метою: інше викорис-
тання нерухомого майна (здійснення технічного обслуговування майна та 
обладнання елеватору (силоси, транспортна галерея з опорами та ін.);

частини відкритого складу причалу № 43 (інв. № 065588) площею 50,0 м2 
за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/6, з метою: інше використання неру-
хомого майна (розміщення контейнеру (ів) для зберігання зразків зернових 
та олійних культур та обслуговування транспортної галереї з опорами);

частини площі з покриттям в тилу причалу № 43 (інв. № 057266) площею 
170,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3/2 з метою: інше викорис-
тання нерухомого майна (здійснення технічного обслуговування майна та 
обладнання елеватора (обслуговування тепловозу);

частини площі з покриттям в тилу причалу № 42 (інв. № 057265) пло-
щею 272,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Приморська (вул. М. Гефта, 3), 
з метою: інше використання нерухомого майна (розміщення пробовід-
бірника для залізничних вагонів та додаткового контейнера для збері-
гання зразків зернових та олійних культур) надійшли тільки від одного 
претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до 
п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного май-

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

на, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з 
ТОВ «УКРЕЛЕВАТОРПРОМ» (код ЄДРПОУ 2994721338).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСьКІЙ та СУМСьКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу на право укладення  
договору оренди, що відбувся 27.01.2020

За результатами конкурсу конкурсною комісією прийнято рішення про 
визнання переможцем конкурсу на право укладення договору оренди не-
рухомого державного майна – частини нежитлового приміщення на 3-му 
поверсі учбового корпусу № 4 площею 8,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 
1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграр-
ної академії, – фізичну особу – підприємця Разінькову Ніну Іванівну.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСьКІЙ та СУМСьКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди, 
що відбувся 28.01.2020

За результатами конкурсу конкурсною комісією прийнято рішення про 
визнання переможцем конкурсу на право укладення договору оренди не-
рухомого державного майна – частини нежитлового приміщення учбового 
корпусу № 1 площею 7,0 м2; частини нежитлового приміщення учбового 
корпусу № 3 площею 5,0 м2; частини нежитлового приміщення учбового 
корпусу № 4 площею 11,0 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Пол-
тава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної акаде-
мії, – фізичну особу – підприємця Петренка Владислава Сергійовича.

ІНфоРМацІя ПРо оРеНДУ вІЙСьКовоГо МаЙНа
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Володимир-Волинський 
про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Володимир-Волинський, адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, 
вул. Академіка Глушкова, 1.

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення 
(позначення на поверховому плані будівлі приміщення № 3) площею 
17,3 м2 підвалу будівлі № 12 (контора КЕВ) військового містечка 
№ 16, вул. Академіка Глушкова, 1, м. Володимир-Волинський.

Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.09.2019 становить 30398,00 грн (без ПДВ).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чин-

ного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – грудень 
2019 р. становить 1019,34 грн (без ПДВ).

основні вимоги конкурсу:
найбільший запланований розмір місячної орендної плати;
використання для розміщення технічних засобів операторів та провай-

дерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії 

документи відповідно до розділу 3 спільного наказу Фонду державного майна 
України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241.

Конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» 
за адресою: КЕВ м. Володимир-Волинський, Волинська область, 
м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні 
до проведення конкурсу. Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

до Уваги оцінювачів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2020 м. Київ № 97

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 30 травня 2017 року № 502/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у 
зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «ТР ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (вх. Фонду державного 
майна України від 10 січня 2020 року № 1330/00702), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30 травня 
2017 року № 502/17, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ТР ІНВЕСТ - КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄД-
РПОУ 39089018).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2020 м. Київ № 172

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 грудня 2019 року № 980/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у 
зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «УВЕКОН ЛЕНД» (вх. Фонду державного майна 
України від 17 січня 2020 року № 1330/01617), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 грудня 
2019 року № 980/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«УВЕКОН ЛЕНД» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
35032570).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ
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ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення № 19 площею 4,0 м2 у прим. № 2 на 1-му поверсі гурто-
житку № 1 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Блока, 32.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-

тою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 

областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк М. Д.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.09.2019: відновна – 1614,59 грн; залишкова – 0,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-

міщення № Х площею 4,0 м2 на 2-му поверсі гуртожитку № 4 (літ. А), 
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Блока, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-

тою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 

областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк М. Д.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.09.2019: відновна – 1988,18 грн; залишкова – 0,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-

щення № ХІІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 6 (літ. А), 
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Данила Га-
лицького (колишня 40-річчя Перемоги), 58а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк М. Д.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.09.2019: відновна – 5198,03 грн; залишкова – 0,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-

міщення № 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 5 (літ. А), 
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Данила Га-
лицького (колишня 40-річчя Перемоги), 60.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк М. Д.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.09.2019: відновна – 1499,50 грн; залишкова – 411,95 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-

міщення № ІІІ площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3 (літ. А), 
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного універ-
ситету ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Блока, 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-

тою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 

областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк М. Д.
Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.09.2019: відновна – 1386,38 грн; залишкова – 0,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 3 

площею 9,1 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А3), що пере-
буває на балансі Вінницького національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Пирого-
ва, 56.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Артамонова Г. П.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.10.2019: відновна – 19537,33 грн; залишкова – 9661,80 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.

 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення вестибуля № 2 площею 4,1 м2 на 1-му поверсі чотирипо-
верхового навчального корпусу № 2 (літ. А), що перебуває на балан-
сі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Стуса/Пи-
рогова, 2/19.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – ФОП Артамонова Г. П.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.10.2019: відновна – 795,36 грн; залишкова – 0,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:  

2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-

чено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо 
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які 
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцін-
ку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про 
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 
20.02.2020 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться 26.02.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій 
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 3,0 м2.

Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Володимира Вер-

надського (Дзержинського), 8а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
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.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електро-

ніки ім. Є. О. Патона.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Володимира Мос-

саковського (К. Цеткін), 2а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Корецький М. А.
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.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху 

(горища) загальною площею 10,0 м2 учбового корпусу літ. А-3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 

буд. 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політех-
ніка».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31, № 2.31а, 

№ 2.31б, № 2.36, № 2.IV та частина коридору № 2.37-а другого по-
верху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу (літ. А-2, інв. 
№4057/1/535), реєстровий номер 24584661.214.ЛОУЖЦП1860, 
загальною площею 123,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Курчатова, буд. 13.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП 
НАЕК «Енергоатом».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕР-
ГОМОНТАЖ».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
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.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх чотирипо-

верхової будівлі нежитлові приміщення (літ. А-4, приміщення з № 72 
до № 74 включно) загальною площею 81,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, 
буд. 15.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет імені Дмитра Моторного.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: Приватне мале підприємство фірма «LPD».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
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.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 28, літ. Д-4, 

реєстровий номер 02549204.1.БДУАЧО004) загальною площею 
81,4 м2, вбудоване в перший поверх будівлі навчального корпусу.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перспектив-
на, 2б.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький по-
літехнічний центр професійно-технічної освіти».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: ФОП Журба Т. Г.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
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.
  7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 121 до 

№ 128 включно на другому поверсі будівлі (літера Б-2) загальною 
площею 139,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький про-
фесійний ліцей сервісу».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: ФОП Медведєв Ю. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 9 

включно загальною площею 64,3 м2 підвалу будівлі (літ. А-9).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Запорізька обл., м. Мелітополь, 

вул. Університетська, 41.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний універ-
ситет імені Богдана Хмельницького.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: Державне підприємство «Центр державного земельного 
кадастру».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт не-

завершеного будівництва – житловий будинок (незавершене бу-
дівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (незавер-
шене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням суду 
у державну власність. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, 
с. Грушівка, вул. Зарічна, 7.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стар-
тової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
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.
 10. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 

незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене 
будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (неза-
вершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням 
суду у державну власність.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, 
с. Грушівка, вул. Зарічна, 9.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стар-
тової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Замовник/Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівни-

цтва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

8,5 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 

незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене 
будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (неза-
вершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням 
суду у державну власність.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, 
с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стар-
тової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна: 31.01.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівни-

цтва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

8,5 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 

незавершеного будівництва – житловий будинок (незавершене 
будівництво) літ. А-1, веранда літ а-1, господарча будівля (неза-
вершене будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', повернений за рішенням 
суду у державну власність.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, 
с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.
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Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стар-
тової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівни-

цтва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

8,5 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт не-

завершеного будівництва – житловий будинок інв. № 1, у складі: 
незавершене будівництво, літ. А, вхід в підвал, літ. Б, повернений 
за рішенням суду у державну власність

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приморський р-н, 

с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, 

у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівни-

цтва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

8,5 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення пло-

щею 13,0 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі.
Балансоутримувач: державна установа «Кіровоградський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Добро-

величківка, вул. Центральна, 103/7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: ФОП Гуріна Надія Олександрівна.
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.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення пло-

щею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 1.
Балансоутримувач: Центральноукраїнський національний технічний 

університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, просп. Університетський, 8.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,0 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-

гальною площею 166,67 м2 в одноповерховій будівлі (адмінбудівлі 
ЖЕК-31).

Балансоутримувач: державне підприємство «Дирекція Криворізького 
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, 
вул. Нова, 80а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНК Групп».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну про-

позицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; 
інформацію про претендента за встановленою формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні 
бути завірені підписом керівника СОД.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом 
ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за №198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції 
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у ка-
лендарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального за-
безпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, кімн. 10 до 21 лютого 2020 р. (включно). 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 27.02.2020 об 
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дні-
про, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для надання послуг з оцінки майна 

 Найменування об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-16) пло-
щею 19,9 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А), що 
перебуває на балансі Вищого державного навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний університет».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Ризька, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовни-

ка конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.12.2019 – 1140,51 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,3556 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. Ризька, 1.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного ко-

ристування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (за-

значити «так» або «ні»): ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях.

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки виступа-
тиме фізична особа – підприємець Кіца Марія Онуфріївна.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються 
претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяль-
ності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній фор-
мі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність від-
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають 
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оціню-
вачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів оцінки, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців 
для об’єктів оцінки, – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 
календарних днів.

Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 По-
ложення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (дода-
ток 5 до Положення); 

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 
до Положення); 

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з за-
коном, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також 
строку виконання робіт.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні 
поліпшення), а саме – торговельна нерухомість та нерухомість під заклади 
громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або 
безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівець-
кій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації 
інформації про оголошення конкурсу о 10.00 в Управлінні забез-
печення реалізації повноважень у Чернівецькій області РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за 
адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

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

  1. Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Обухівське будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 
25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54.

Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-

ластях. Платник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для подальшої приватизації.

Спосіб приватизації: аукціон.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: єдині майнові комп-

лекси. Очікувана найбільша ціна: 16 220 грн.
 2. Об’єкт незавершеного будівництва – фабрика-пральня та 

підприємство хімчистки за адресою: Київська обл., м. Славутич, про-
їзд Кленовий, 2.

Орієнтовна дата оцінки – 28.02.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-

ластях. Платник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для подальшої приватизації.

Спосіб приватизації: аукціон.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незаверше-

ного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 10 800 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Рв фДМУ по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, 
затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положен-
ня), складається із:

підтвердних документів; 
конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції 

витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 
проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претен-
дентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до 
Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що 
містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження 
державної служби РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше, ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 20.02.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7, встановленого на 
майданчику для засобів перонної механізації, площею 12,8 м2 за 
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2020. 
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 

Платник: ТОВ «Оупен Скай Сервісіз». Очікувана найбільша ціна надання 
послуг: 2800 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель складського призначення.

 2. Частина твердого покриття (для засобів перонної механі-
зації, інв. № 47573, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.522.
НЛТНПД656) площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, ДП «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2020.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-

тях. Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замо-

щення аналогічного функціонального призначення.
 3. Нежитлові приміщення будівлі (інв. 103070047, реєстро-

вий номер за ЄРОДВ 37197165.6.РРИЕФУ101) загальною площею 
111,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 74, 
що перебуває на балансі ДСП «Центральне підприємство з поводження 
з радіоактивними відходами».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-

тях. Платник: ФОП Ничипорчук О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель складського призначення.
 4. Будівля для конторських та адміністративних цілей площею 

626,85 м2 та частина будівлі для конторських та адміністративних 
цілей площею 57,45 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кі-
рова, 11, що перебувають на балансі ДСП «Центральне підприємство з 
поводження з радіоактивними відходами».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2020.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-

тях. Платник: корпорація «УКТРАНСБУД».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Рв фДМУ по Київській, 

Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, заре-
єстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в 
редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – 
Положення), складається з:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визна-
чений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому кон-
верті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки ра-
зом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової 
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівни-
ка суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні 
свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту оцінки та 
загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна становить не 
менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що міс-
тяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження дер-
жавної служби РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 20.02.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки 

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.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-
гальною площею 26,22 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємство «Золотоніське лісове господарство».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Вільхи, Золотоніський р-н, Чер-
каська обл.

Платник робіт з оцінки: ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».
Дата оцінки: 30.11.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотири-

поверхової адмінбудівлі площею 21,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-

ємство «Черкаський державний науквово-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «МАДАГАСКАР ТУР ТРЕВЕЛ УКРАЇНА».
Дата оцінки: 31.01.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє № 3 літ. А-1 пло-

щею 326,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хоменка, 24/1, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ОКАНЕ».
Дата оцінки: 30.11.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, пе-
редбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
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Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно 
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документа-
цію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оці-
ночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну доку-
ментацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,  
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазна-
чено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було 
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які спла-
чує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а 
саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залуча-
ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 
5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 «Щодо 
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки 
об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI По-
ложення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися кон-
курсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для 
встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-
ниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шев-
ченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 20 лютого 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 26 лютого 2020 року об 11.00 в Управлінні 

забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області РВ ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єкта  
малої приватизації державної власності

  Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: одно-
поверховий будинок з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; 
літня кухня літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. 
Ж; господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова вбиральня літ. Д,  
що перебувають на балансі Ужгородського міжрайонного управління 
водного господарства.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 
м. Чоп, вул. Темето, 13.

Мета проведення оцінки: приватизація об’єкта державної власності 
малої приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватиза-
ції ); (031) 264-12-81 (відділ приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Закарпатській області). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lviv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): основних засобів 7 одиниць.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 01.01.2020 – 0,0 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,7714 га. Місце розта-
шування земельної ділянки (ділянок): Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, м. Чоп, вул. Темето, 13. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
право постійного користування земельною ділянкою. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2020.

Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області, Закарпатській 
та Волинській областях. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта – 5000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі 
будівлі (виробничого призначення).

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
в I півріччі 2019 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-
11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 14.02.2019 № 10-59-2927).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зро-
бити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта державної власності

 Найменування об’єкта оцінки: будівля магазину.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач 

відсутній. Колишній балансоутримувач – ВАТ «Котовський цукровий завод» 
припинений 17.07.2014. Об’єкт перебуває на зберіганні фізичної особи 
Присяжного С. А. за договором від 03.12.2019 № 49.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, 
вул. Бочковича, 92а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням 
стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій з урахуванням компенсації 
орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок влас-
них коштів за час оренди,

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника кон-
курсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника конкурсу: odesa @
spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, не-
оборотні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.

Балансова вартість об’єкта (основні засоби): відсутня.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-

хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце 
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ді-
лянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: –.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 

майна щодо об’єкта оцінки вище 7740 грн комісією з конкурсного відбору 
не розглядатимуться.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у 
редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з 
конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арна-
утська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення 
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 24.02.2020. На конверті потрібно зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурс-
ний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 28.02.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). 
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях  
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому 
та другому поверхах будівлі «Клуб-їдальня» загальною площею 
798,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ Спеці-
алзований (спеціальний) клінічний санаторій ім В.П. Чкалова. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ТОВ «Харчування плюс» (код за ЄДРПОУ 39234512); 
тел. (067) 559-27-48.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення тре-
тього поверху будівлі гуртожитку (умивальнику) загальною пло-
щею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 
національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Фізична особа – підприємець Ганов Артем Петрович (код за ЄДРПОУ 
3055722853); тел. (068) 252-74-55.

 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення на другому рівні вхідного па-
вільйону Одеського морського вокзалу загальною площею 30,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський 
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. При-
морська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Балєєв 
Олександр Вікторович (код за ЄДРПОУ 2828519892).

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове офісне приміщення 2-го 
поверху 2-поверхової будівлі ТП-17 на території ВВК-3 загальною 
площею 14,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«Ізмаїльський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-
50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Сучасна сертифікація та інспекція 
«ССІ» (код за ЄДРПОУ 30995611); тел. (050) 34-88-144, Іван.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення по-
бутової кімнати на першому поверсі гуртожитку № 6, інв. № 122296, 
загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11в. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електро-
нна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центральна пральня» 
(код за ЄДРПОУ 38479952).

 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі гуртожитку № 7, інв. № 122302, загальною пло-
щею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одесь-
кий національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 7. Мета проведення оцінки: визна-

чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-
50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоматизація та телемоні-
торинг» (код за ЄДРПОУ 41244650).

 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кори-
дору на четвертому поверсі гуртожитку № 5, інв. № 122286, загаль-
ною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11б. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна 
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центральна пральня» 
(код за ЄДРПОУ 38479252); тел. (067) 255-71-37.

 8. Назва об’єкта оцінки: частина холу будівлі кам’яного складу 
№ 11 (27-А), інв. № 13083, загальною площею 3,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Іллічівський 
морський торгівельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 30. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-
50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Фізична особа – підприємець Шандра Сергій Володимирович (код за ЄД-
РПОУ 2658605614); тел. (067) 487-64-23.

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому по-
версі двоповерхової будівлі загальною площею 75,4 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний на-
вчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище машинобудуван-
ня». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – 
платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Гурджи Олексій Ми-
хайлович (код за ЄДРПОУ 1717401436); тел. (067) 999-80-54.

 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху 
на площадці ТІР загальною площею 22,6 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з облі-
ком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Дочірнє підприємство 
«ГПК Україна» компанії «ГПК Гамбург Порт Консалтінг ГмбХ» (ФРН) (код 
за ЄДРПОУ 31506059); тел. 729-45-50.

 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 
3-му поверсі будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 2,5 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Рябуха Олександр Микола-
йович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел. (067) 482-82-61.

 12. Назва об’єкта оцінки: виділене нежитлове приміщення дру-
гого поверху будівлі загальною площею 14,9 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в 
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ака-
деміка Корольва, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника 
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ 
«УКРАВТОЗНАК» (код за ЄДРПОУ 40664317).

 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення учбового корпусу 
загальною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне учи-
лище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Б. Хмельницького, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації дого-
вору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс за-
мовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: СПД – ФО Янчик Володимир Фрідрі-
хович (код за ЄДРПОУ 2407109191); тел. 619-36-88.

 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 14, 20, 21, 22 
загальною площею 345 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, 4-й Житомирський провулок, 21а. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замов-
ника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – 
лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – під-
приємець Левін Ігор Миколайович (код за ЄДРПОУ 2439601333).

 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому 
поверсі адміністративної будівлі загальною площею 9,1 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської 
області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Адвокат Нікітінський Дмитро Михайлович 
(код за ЄДРПОУ 2714423113); тел. 701-77-66.

 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 5-12) в од-
ноповерховій будівлі № 121 офіцерської їдальні загальною площею 
103,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціаль-
ний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: одеська обл., Ананьївський 
р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
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на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – 
платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Котлик Олександр 
Михайлович (код за ЄДРПОУ 2649107756); тел. (067) 752-05-81.

 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого по-
верху в адміністративній будівлі загальною площею 13,1 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний 
порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна 
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» 
(код за ЄДРПОУ 23697280); тел. (050) 419-99-89.

 18. Назва об’єкта оцінки: частина складського майданчика для 
контейнерів вантажного термінала № 5 (інв. № 12707) загальною 
площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 
буд. 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «ПАВО ГРУП» (код 
за ЄДРПОУ 1286056); тел. (044) 202-19-31; (050) 470-75-57.

 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 27,6 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чор-
номорськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4/2. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна 
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКЕ» (код за ЄДРПОУ 
30202681); тел. 728-82-88, Олег.

 20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пер-
шого поверху будівлі (хол) загальною площею 2,0 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чор-
номорськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна 
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 
21650966); тел. (04868) 2-48-45.

 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 
площею 208,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський обласний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., смт Сарата, вул. Крістіана Вернера, буд. 97а. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: Комунальний заклад «Саратський районний будинок 
дитячої творчості» (код за ЄДРПОУ 35091023).

 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого повер-
ху будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 73,4 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний універ-
ситет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 
17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інфор-
мація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець 
Захарова Влада Олегівна (код за ЄДРПОУ 3439005402); тел. (073) 313-
01-10, (093) 166-60-23.

 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого повер-
ху учбового корпусу № 3 загальною площею 26,6 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шев-
ченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – під-
приємець Селезньов Сергій Валерійович (код за ЄДРПОУ 3115901533); 
тел. (097) 646-69-26.

 24. Назва об’єкта оцінки: виділене нежитлове приміщення од-
ноповерхової адміністративної будівлі загальною площею 13,5 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервіс-
ний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Аєропортівська, 27/1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ 
«УКРАВТОЗНАК» (код за ЄДРПОУ 40664317).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у 
редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з 
конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності 
за всіма об’єктами наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до По-
ложення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна за об’єктами оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 вище 7540 гривень комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арна-
утська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення 
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 24.02.2020. На конверті потрібно зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурс-
ний відбір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 28.02.2020 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

Телефони для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській  
та Миколаївській областях про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки державного майна –  
об’єктів малої приватизації 

 1. Найменування об’єкта: гараж, що перебуває на балансі Пів-
денного офіса Держаудитслужби (Управління Південного офіса Дер-
жаудитслужби в Миколаївській області), за адресою: Миколаївська 
обл., смт Врадіївка, вул. Героїв, Врадіївщини (Леніна), 137а.

Відомості про об’єкт оцінки: нежитлова будівля загальною площею 
21,6 м2, оглядова яма.

Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для продажу 
на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
 2. Найменування об’єкта: гараж, що перебуває на балансі Пів-

денного офіса Держаудитслужби (Управління Південного офісу Дер-
жаудитслужби в Миколаївській області), за адресою: Миколаївська 
обл., смт Веселинове, вул. Мозолевського (Леніна), 14а.

Відомості про об’єкт оцінки: нежитлова будівля загальною площею 
19,2 м2.

Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для продажу 
на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
 3. Найменування об’єкта: гараж, що перебуває на балансі Пів-

денного офіса Держаудитслужби (Управління Південного офіса Дер-
жаудитслужби в Миколаївській області), за адресою: Миколаївська 
обл., смт Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 38.

Відомості про об’єкт оцінки: нежитлова будівля загальною площею 
23,4 м2.

Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для продажу 
на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
 4. Найменування об’єкта: будівля санпропускника, що перебу-

ває на балансі Філії «Снігурівська птахофабрика» приватної науково-
виробничої компанії «Інтербізнес», за адресою: Миколаївська обл., 
м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1.

Відомості про об’єкт оцінки: нежитлова будівля загальною площею 
625,0 м2.

Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для продажу 
на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
  5. Найменування об’єкта: готель, що перебуває на балансі  

Акціонерного товариства «Радсад», за адресою: Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, с. Радісний Сад, вул. Миру, 9б.

Відомості про об’єкт оцінки: триповерхова нежитлова будівля загаль-
ною площею 1089,2 м2.

Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для 
продажу шляхом викупу.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору до-

кументального та господарського забезпечення Управління забезпечен-
ня реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається із:

конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 7 
днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент згідно з законом;  підтвердних докумен-
тів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075, у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити 
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – 
нежитлові будівлі, споруди.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать: 
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про пре-
тендента (додаток 5 до Положення).

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання 
послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж 
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Відповідно до листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого майна 
(окремо розташована будівля) – 5,0 тис. грн.

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській та Мико-
лаївській областях.

Конкурс відбудеться 27.02.2020 за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по 
Одеській та Миколаївській областях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору 
документального та господарського забезпечення Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одесь-
кій та Миколаївській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 
20, 6-й поверх, кімн. 38.  Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській  
та Миколаївській областях про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди 

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Нежитлове примі-

щення адміністра-
тивної будівлі

68,8 Миколаївська обл., 
м. Нова Одеса, 
вул. Сеславинсько-
го, 12

Регіональний сервіс-
ний центр МВС в Ми-
колаївській області

29.02.20

2 Нежитлове примі-
щення адміністра-
тивної будівлі

16,4 Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ, 
вул. Тимірязєва, 175

Миколаївська філія 
Концерну радіомов-
лення, радіозв’язку та 
телебачення

29.02.20

3 Нежитлове примі-
щення адміністра-
тивної будівлі

271,9 Миколаївська обл., 
смт Доманівка, 
вул. Центральна, 1

Головне управління 
Національної поліції в 
Миколаївській області

29.02.20

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору до-
кументального та господарського забезпечення Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській та 
Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конвер-
ті, яка складається із:

конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій за-
значено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 
днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент згідно з законом; 

підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду ви-
конання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (до-
даток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити 
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – 
нежитлові приміщення.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать: 
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 4 до Положення); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта 

оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання 
послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж 
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Відповідно до листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого майна, зо-
крема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення) – 2,5 тис. грн.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській об-
ластях. Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.

Конкурс відбудеться 27.02.2020 за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по 
Одеській та Миколаївській областях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сек-
тору документального та господарського забезпечення Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по 
Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Миколаїв, вул. Чка-
лова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта: ділянка даху площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, 

вул. Грайворонська, 15. Балансоутримувач: Управління Державної каз-
начейської служби України у Великописарівському районі Сумської об-
ласті. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та 
Сумській областях. Платник виконаних робіт: ТОВ «ПОЛТАВАІНФОКОМ». 
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: 
споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призна-
чені для їх розміщення.

 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 29,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20. 

Балансоутримувач: Полтавське казенне експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 
31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП 
Сівова І. В. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, части-
ни будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

 3. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів загальною площею 
8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 в фойє 
першого поверху будівлі центрального корпусу; 2) частина нежитлового 
приміщення площею 2,0 м2 в фойє першого поверху будівлі головного 
корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 в фойє пер-
шого поверху будівлі машинобудівного корпусу; 4) частина нежитлового 
приміщення площею 2,0 м2 в фойє першого поверху будівлі електротех-
нічного корпусу.

Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. 
Балансоутримувач: Сумський державний університет. Мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 кален-
дарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. 
Платник виконаних робіт: ФОП Козін Д. Е. Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки поді-
бності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв, інших автоматів.

  4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення їдальні 
площею 283,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутриму-
вач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопра-
цювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській 
областях. Платник виконаних робіт: ФОП Пічкур Л. П. Основні ознаки по-
дібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки 
подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів харчування.

 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Ба-

лансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 кален-
дарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. 
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Основні ознаки поді-
бності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки 
подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з роз-
ливу напоїв, інших автоматів.

 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в гуртожитку пло-
щею 6,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, 
Полтавська область. Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-
технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник 
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних 
робіт: ФОП Самокрик Л. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: при-
міщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: 
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.

 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення технічного поверху 
морфологічного корпусу площею 10,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансо-
утримувач: Українська медична стоматологічна академія. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 кален-
дарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. 
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар». Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.

 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення ангара № 1 
площею 238,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансо-
утримувач: Українська медична стоматологічна академія. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2020. Строк виконання робіт: 5 календар-
них днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях. Платник 
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виконаних робіт: ТОВ «Мінеком». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: 
приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: 
виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напряма-
ми оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповіда-
ють об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу 
звітності, проведеного Фондом державного майна України від 14.02.2019 
№ 10-59-2927, регіональне відділення інформує про середні значення 
ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для 
встановлення передавальних пристроїв) – 4 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні 
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ 
по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. 
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 21.02.2020 включно.

Конкурси відбудуться 27.02.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтав-
ській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. 
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча гру-
па перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімн. 
№ 21, 22, 23, 25 (площами 17,0 м2, 9,8 м2, 17,0 м2 та 34,9 м2 відпо-
відно) на першому поверсі 12-поверхової частини різноповерхового 
виробничого корпусу та кімн. № 46 (актовий зал площею 396,7 м2 
на 300 посадкових місць) на першому поверсі одно-двоповерхової 
частини різноповерхового виробничого корпусу (літ. А-12) загаль-
ною площею 475,4 м2, що перебувають на балансі Державного підпри-
ємства «Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект» 
(код за ЄДРПОУ 02497980).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Сімейний клуб «Два 
в одному».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. 

№ 4 на 1-му поверсі нежитлового адміністративного будинку (літ. 
«А-2») загальною площею 15,9 м2, що перебуває на балансі Територі-
ального управління державної судової адміністрації у Харківській області, 
код за ЄДРПОУ 26281249.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, бульв. Богдана Хмель-
ницького, 32/38.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Об’єднання адвокатів 
Харківська обласна колегія адвокатів».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. 

№ 3, 12 на 2-му поверсі блоку «В» 4-поверхової будівлі головно-
го корпусу клініки (інв. № 1310001, літ. А-4, Б-4, В-2, реєстровий 
№ 03191680.1.ЯРХСЖП014) загальною площею 25,2 м2, що пере-
бувають на балансі Українського науково-дослідного інституту протезу-
вання, протезобудування та відновлення працездатності, код за ЄДРПОУ 
03191680.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 339.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057)700-03-14, електронна адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ОРТ-ДЦП-Спеціалізований центр реабілітації».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. 

№ 30, 32 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної будів-
лі, пам’ятка архітектури (інв. № 31101001, літ. «А-2», реєстровий 
№2315491.1.АААДИП433) загальною площею 13,8 м2, що перебу-
вають на балансі Головного управління Національної поліції в Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 40108599.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-

рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Кіріченко С. Г.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: будівлі формувальної дільниці 

(літ. 3Б-1) площею 373,2 м2; будівлі сушильної дільниці (літ. 3А-1) 
площею 487,9 м2; будівлі пічного відділення (літ. 3В-1) площею 
817,4 м2; будівлі гаража (літ. 2Ч-1) площею 207,1 м2; будівлі АБК 
(літ. 2Є-2) площею 279,9 м2, що перебувають на балансі Державної 
установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної 
хімії», код за ЄДРПОУ 00209740.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, 
смт Донське.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АЗОВ-МІНЕРАЛТЕХНІКА».

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,6 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

комплексів будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам 
до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну 
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка скла-
дається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких 
послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 5 
календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з ура-
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; 
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); під-
твердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова 
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з 
додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Хар-
ків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057) 
700-77-19.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після опублі-
кування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій, та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан 
Театральний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на 
адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової 
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й 
поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації 
про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде прово-
дитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК  
та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
 1. Об’єкт: шість гаражів загальною площею 121,8 м2, які пере-

бувають на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: 
м. Херсон, вул. Комкова, 92а.

Платник: Приватне підприємство «Здоров’я МВ».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: гаражі (гаражні бокси).
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
  2. Об’єкт: вбудоване приміщення комори площею 16,6 м2 

(к. № 128) на 4-му поверсі будівлі літ. А, частина асфальтового 
мостіння площею 8,0 м2, частина даху площею 3,0 м2, частина сті-
ни будинку площею 1,0 м2, які знаходяться на території Олешківської 
21 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України у Херсонській області, що перебуває на балансі 19 державної 
пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хер-
сонській області (м. Скадовськ), за адресою: Херсонська обл., м. Олеш-
ки, вул. Куліша, 6.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: приміщення, конструктивні частини будівель та споруд 
для розміщення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,8 тис. грн.
  3. Об’єкт: майданчик для паркування транспортних 

засобів біля навчального корпусу № 2 (реєстровий номер 
05480298.1.ЖКСГАШ017) площею 3120,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: 
м. Херсон, вул. І. Кулика, 130.

Платник: Фізична особа – підприємець Громов Ігор Васильович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: майданчики та/або мостіння.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 91,0 м2 

на першому поверсі будівлі рознарядки докерів (реєстровий но-
мер 01125695.3.МОФУРБ090), що перебуває на балансі ДП «Хер-
сонський морський торговельний порт», за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 4.

Платник: Херсонська філія Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту).

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: приміщення адміністративного призначення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 5. Об’єкт: промислова база: нежитлові приміщення площею 68,2 м2 

будівлі РММ (літ. Б, реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ222), будівля сто-
рожки (літ. А, реєстровий № 01034685.361.ДМАМЮД019) площею 5,8 м2, 
будівля столярного цеху (плотні) (літ. В, реєстровий № 01034685.361.
ДМАМЮД018) площею 58,0 м2, споруда трансформаторної (КТП) (літ. Д), 
бетонне мостіння (І) (благоустрій території) (реєстровий № 01034685.361.
ААБЕЛ223) площею 2729,4 м2 та споруди (водопровід (№ 1), огорожі 
(№ 2-5) (реєстровий № 01034685.361.АААБЕЛ224), навіс біля столярно-
го цеху (літ. Г) площею 26,6 м2), що перебуває на балансі Скадовського 
управління водного господарства, за адресою: Херсонська обл., смт Ла-
зурне, вул. Металургів, 1г.

Платник: Фізична особа – підприємець Шумарін Сергій Олександрович.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 

об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд виробничого призначення.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,8 тис. грн.
 6. Об’єкт: майданчик (№ 1) з бетонної плитки площею 12,0 м2 

на території СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського 
державного університету, за адресою: Херсонська область, смт Лазурне, 
вул. Курортна, 5.

Платник: Фізична особа – підприємець Грицина Владислав Володи-
мирович.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: майданчики та/або мостіння.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
 7. Об’єкт: майданчик (№ 2) з бетонної плитки площею 12,0 м2 

на території СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського 
державного університету, за адресою: Херсонська область, смт Лазурне, 
вул. Курортна, 5.

Платник: Фізична особа – підприємець Грицина Владислав Володи-
мирович.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: майданчики та/або мостіння.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну докумен-

тацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про затвер-
дження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претен-
дентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до 
Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки з ураху-
ванням усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт 
(не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; доку-
менти щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за 
порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента 
та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (загальний 
стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність 
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в мате-
ріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав 
на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть складені за 
порядком, розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 
о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон 
для довідок (0552) 22-44-44.

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки 
об’єктів державної власності

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здій-
снення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на 
аукціоні з умовами. 

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лабораторно-

експериментальний корпус.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-

собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій: 1 099,828 тис. грн (відповідно до договору купівлі-
продажу об’єкта незавершеного будівництва № 1010 від 20.10.2004).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 29.02.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни по-

слуги з оцінки, що перевищують 11 100 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здій-

снення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на 
аукціоні з умовами. 

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – господар-

чий блок з градирнею.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, просп. Академіка Глуш-

кова, 42.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-

собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій: 111 287 грн (відповідно до договору купівлі-продажу 
об’єкта незавершеного будівництва № 902 від 25.04.2003).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 29.02.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни по-

слуги з оцінки, що перевищують 11 100 грн.
Конкурси відбудуться 26 лютого 2020 року об 11.00 в РВ ФДМУ 

по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 20 лютого 2020 року за адресою: 

м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний 
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний 
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному від-
борі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 26 лютого 2020 року», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповід-
ним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у 
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до По-
ложення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.



11відомості
приватизації

№ 8 (1288) 12 лютого 2020 року



Продовження таблиці Продовження таблиціІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг з 

оцінки/грн
1 Нежитлові 

приміщення
111,6 м. Київ, 

вул. Лавр-
ська, 27

Національний 
музей історії 
України у ДСВ. 
Меморіальний 
комплекс

ТОВ «Галерея-
музей «Історія 
становлення укра-
їнської нації»

31.12.19
6000

2 Нежитлове 
приміщення

18,6 м. Київ, 
вул. Солом’ян-
ська, 1

ДП «Укрвод-
сервіс»

ТОВ «ІС БУД» 31.01.20
5000

3 Нежитлове 
приміщення

16,2 м. Київ, 
вул. Академіка 
Туполєва, 1, 
корпус № 67

ДП «Антонов» ФОП Щетініна 
Г. А.

31.01.20
5000

4 Нежитлові 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

106,3 м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка, 79-81, 
корпус № 6

ДВНЗ «КНЕУ ім. 
В. Гетьмана»

Український інсти-
тут розвитку фон-
дового ринку

31.01.20
6000

5 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 43

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

ФОП Богданов 
Г. К.

31.01.20
5000

6 Нежитлове 
приміщення

71,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 44

ДП «Національ-
на кіностудія 
художніх філь-
мів ім. О. До-
вженка»

ГО «Київський 
клуб айкідо»

29.02.20
5500

7 Частина не-
житлового 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

8,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 54/1, 
корпус № 1

ДВНЗ «КНЕУ ім. 
В. Гетьмана»

ФОП Шквира Т. А. 29.02.20
5000

8 Частина го-
рища та даху 
будівлі

6,0 (в т. 
ч. 2,0 та 

4,0)

м. Київ, вул. М. 
Капніст, 4

ДВНЗ «КНЕУ ім. 
В. Гетьмана»

ПрАТ «Київстар» 29.02.20
5000

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієн-
товна 
дата 

оцінки
Очіку-
вана 

найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 
оцінки/

грн
1 Частина не-

житлового 
приміщення

26,9 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1, 
корпус № 6

ДП «Національний 
центр Олександра 
Довженка»

ФОП Красо-
вицька Л. Є.

30.11.19
5000

2 Нежитлове 
приміщення 

30,0 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ДП «НДІБМВ» ФОП Рябчун 
П. О.

30.11.19
5000

3 Нежитлові 
приміщення

60,0 м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 2а

КНУ ім. Т. Шев-
ченка

АТЗТ «Дунай» 31.12.19
5500

4 Частина даху 12,0 м. Київ, вул. Дми-
трівська, 27

ДП «Національний 
цирк України»

ПрАТ «ВФ 
Україна»

30.09.19
5000

5 Нежитлове 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

25,5 м. Київ, вул. В. Ви-
нниченка, 9

ДЗ «Республікан-
ська клінічна лікар-
ня МОЗ України»

ТОВ «ТВА-
ГРУПП»

30.11.19
5000

6 Нежитлове 
приміщення 

45,1 м. Київ, 
вул. Еспланад-
на, 4-6

Головне управ-
ління регіональної 
статистики

ВГО «Всеукра-
їнська федера-
ція козацького 
двобою»

31.12.19
5000

7 Нежитлове 
приміщення

73,3 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 39

НТУУ «КПІ ім. І. 
Сікорського»

ТОВ «ПЗО 
«Лондонська 
школа англій-
ської мови»

31.01.20
5500

8 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Еспланад-
на, 42

ДП «НСК «Олімпій-
ський»

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

31.10.19
5000

9 Нежитлове 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

42,1 м. Київ, 
вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметро-
тунельпроект»

ТОВ «ІНТЕЛЕКТ 
4 ДЖІ СЕРВІС 
Україна»

31.12.19
5000

10 Нежитлове 
приміщен-
ня –об’єкт 
культурної 
спадщини

12,4 м. Київ, 
вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

ДП “ПІ «Укрметро-
тунельпроект»

Донецька об-
ласна ГО «Фе-
дерація регбі 
Донецької об-
ласті»

31.12.19
5000

11 Нежитлове 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

27,8 м. Київ, 
вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметро-
тунельпроект»

ВГО «Спілка 
фахівців з не-
рухомого май-
на України»

31.12.19
5000

12 Частина даху 
та технічного 
поверху

29,8 (в т. 
ч. 15,0 та 

14,8)

м. Київ, просп. 
Любомира Гузара, 
1, корпус № 5

НАУ ПрАТ «Київ-
стар»

31.01.20
5000

13 Частина даху 
та технічного 
поверху

19,8 (в т. 
ч. 5,0 та 

14,8)

м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29д

НАУ ПрАТ «Київ-
стар»

31.01.20
5000

14 Частина даху 
та технічного 
поверху

6,0 (в т. 
ч. 2,0 та 

4,0)

м. Київ, вул. Воло-
димирська, 72

Національний уні-
верситет харчових 
технологій

ТОВ «лайф-
селл»

31.12.19
5000

15 Нежитлові 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

45,8 м. Київ, 
вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметро-
тунельпроект»

ТОВ «Дон-
фільтр»

31.01.20
5000

16 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, просп. 
Любомира Гузара, 
1, спорткомплекс

НАУ ФОП Бойко 
О. В.

31.01.20
5000

17 Частина стіни 
нежитлового 
приміщення

4,32 м. Київ, вул. М. 
Омеляновича-
Павленка, 1

Національний 
транспортний уні-
верситет

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

31.01.20
5000

18 Частина даху – 
об’єкт культур-
ної спадщини

17,42 м. Київ, вул. Про-
різна, 2

Державний комі-
тет телебачення 
і радіомовлення 
України

ПП «ДІЛ» 31.01.20
5000

19 Частина не-
житлового 
приміщення

10,0 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 31

КНУ будівництва і 
архітектури

ФОП Валід 
Захер

31.01.20
5000

20 Нежитлове 
приміщення

32,0 м. Київ, вул. Пре-
ображенська, 2

КНУ будівництва і 
архітектури

ФОП Валід 
Захер

31.01.20
5000

21 Нежитлові 
приміщення

55,0 м. Київ, вул. Гене-
рала Жмаченка, 26

Київський держав-
ний коледж туриз-
му та готельного 
господарства

ФОП Левітас 
Г.Г.

31.01.20
5500

22 Нежитлові 
приміщення

169,68 м. Київ, вул. А. 
Цедіка, 8а

ДП «НДІ «Оріон» ДП «БЦКТ «МІ-
КРОТЕК»

31.01.20
6000

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієн-
товна 
дата 

оцінки
Очіку-
вана 

найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 
оцінки/

грн
23 Нежитлове 

приміщення
16,0 м. Київ, вул. Аа-

кадеміка Туполє-
ва, 19

Регіональний Сер-
вісний центр МВС 
України в м. Києві

АТ «БАНК 
ТРАСТ-
КАПІТАЛ»

31.01.20
5000

24 Нежитлове 
приміщення

7,6 м. Київ, вул. Ака-
деміка Туполє-
ва, 19

Регіональний Сер-
вісний центр МВС 
України в м. Києві

АТ «БАНК 
ТРАСТ-
КАПІТАЛ»

31.01.20
5000

25 Нежитлове 
приміщення

18,0 м. Київ, вул. Виш-
городська, 85а

ДУ «ТМО МВС 
України по Київ-
ській області»

ТОВ «ХЕЛСІ 
ЕНД ХЕПІ ФАР-
МАСІ»

31.01.20
5000

26 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 57 

ДП «Державто-
трансНДІпроект»

ФОП Савчук 
Д. В.

31.12.19
5000

Конкурси відбудуться 26 лютого 2020 року о 15.00 в РВ ФДМУ по 
м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 20 лютого 2020 року за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному кон-

верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний 
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний 
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному від-
борі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 26 лютого 2020 року», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповід-
ним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) пе-
редбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної докумен-
тації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претенден-
та подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, час-

тини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у 
пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного 
поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини буді-
вель, які становлять культурну цінність.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 
50г, телефон для довідок 281-00-32.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Тернопільській області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та 
найменування балансоутримувача

Дата 
оцін-

ки

Вид 
вар-
тості

Залиш-
кова 

вартість 
об’єкта, 

грн

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Нерухоме майно – підвальне приміщення в основній 
будівлі під літ. «А» площею 47,19 м2, реєстровий но-
мер 14037372.1.АААДКЕ125, за адресою: вул. Тан-
цорова, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, код за ЄДРПОУ 42891875

30
.0

9.
19

Ри
нк

ов
а

1044,83

ФОП Дома-
рецький Геор-
гій Юрійович

2 Нерухоме майно – гідротехнічні споруди ставу Лит-
винів 1 інвентарний номер 303, реєстровий номер 
25592421.81.ААЕЖАЖ633 (в т. ч. дамба,  
донний водоспуск, донний водонапуск, водовипуск, 
шлюз-регулятор); гідротехнічні споруди ставу Лит-
винів 2 інвентарний номер 306, реєстровий номер 
25592421.81.ААЕЖАЖ 634 (в т. ч. дамба, донний 
водонапуск, донний водоспуск, шлюз-регулятор) 
та гідротехнічні споруди ставу Литвинів 6 інвентар-
ний номер 305, реєстровий номер 25592421.81.
ААЕЖАЖ637 площею 18,0 га; гідротехнічні споруди 
ставу Литвинів 3 інвентарний номер 307, реєстро-
вий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ635 (в т. ч. дамба, 
донний водонапуск, донний водоспуск) та гідротех-
нічні споруди ставу Литвинів 4, інвентарний номер 
304, реєстровий номер 25592421.81.ААЕЖАЖ636 (в 
т. ч. дамба, донний водовипуск, донний водовипуск) 
площею 19,5 га за адресою: с. Литвинів, Підга-
єцький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на 
балансі Державного підприємства «Укрриба»

30
.0

9.
20

19

Ри
нк

ов
а

0,00

ФОП Лещен-
ко Сергій 
В’ячеславович

3 Нерухоме майно – частина площадки для роз-
міщення контейнера площею 25,2 м2 та одне 
антено-місце (частина зовнішньої поверхні мета-
левої димохідної труби котельні для розміщення 
антенно-фідерних пристроїв на висоті 28,8 м від 
поверхні землі площею 15,3 м2 та частина поверхні 
димової труби, до якої прикріплені сходинки, пло-
щею 4,65 м2 для спільного користування), реєстро-
вий номер 02547553.1.АААБИГ997, за адресою: вул. 
Князя Володимира, 21а, м. Хоростків, Гусятинський 
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 
Державного навчального закладу «Хоростківський 
професійний сільськогосподарський ліцей»

30
.0

9.
19

Ри
нк
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а

167976,0

Приватне 
акціонерне 
товариство 
«Київстар»

4 Нерухоме майно – частина площадки для роз-
міщення контейнера площею 25,60 м2 та одне 
антено-місце (частина зовнішньої площі мета-
левої димохідної труби котельні для розміщення 
антенно-фідерних пристроїв на висоті 30,5 м від 
поверхні землі площею 15,4 м2 та частина поверхні 
димової труби, до якої прикріплені сходинки, пло-
щею 5,0 м2 для спільного користування), реєстро-
вий номер 02547642.1.АААБИД099, розміщеного 
за адресою: вул. Л. Курбаса, 30, м. Скалат, Підво-
лочиський район, Тернопільська область, що пере-
буває на балансі Державного навчального закладу 
«Скалатський професійний ліцей»

30
.0

9.
20

19

Ри
нк

ов
а

0,00

Приватне 
акціонерне 
товариство 
«Київстар»

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження та 
найменування балансоутримувача

Дата 
оцін-

ки

Вид 
вар-
тості

Залиш-
кова 

вартість 
об’єкта, 

грн

Платник

5 Нерухоме майно – нежитлове приміщення (одна 
кімната) на першому поверсі основної будівлі 
під літ. «А» площею 37,99 м2, реєстровий номер 
14037372.1.АААДКЕ125, за адресою: вул. Танцоро-
ва, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі РВ 
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях, код за ЄДРПОУ 42891875

30
.0

9.
19

Ри
нк

ов
а

841,13

ТОВ «Видав-
ництво «На-
вчальна книга 
– Богдан»

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівець-
кій та Тернопільській областях в особі Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Тернопільській області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за №198/31650) (далі – Положення), та з урахуванням 
умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено прова-
дження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку 
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у 
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають 
загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки не-
рухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у ви-
конанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до вико-
нання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними 
документами: копією договору (копіями договорів) про надання послуг з 
оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копі-
єю висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, 
складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом 
чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної органі-
зації оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Відповідно до листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 рекомен-
дована очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 5 – 
2100,00 грн; для об’єктів № 3, 4 – 2200,00 грн; для об’єкта № 2 – 10000,00 
грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що 
сплачуються претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 
календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 5 є нерухоме майно – 
окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-
складської та складської нерухомості, до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме 
майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби), до об’єктів 
оцінки № 3, 4 є нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні 
частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного 
обладнання та антенно-фідерних пристроїв.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожно-
му об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в 
конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації повно-
важень у Тернопільській області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Терно-
піль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефон для до-
відок (0352) 25-04-87.

Документи на участь в конкурсі подаються до Управління забезпечен-
ня реалізації повноважень у Тернопільській області РВ ФДМУ по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 46008, 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 606 за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Тернопільській області РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. 
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-
міщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. 
Б-3 – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-
04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. 
Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України».

 2. Назва об’єкта оцінки: модульний павільйон МАПП «Шегині» 
площею 5,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мос-
тиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: ДФС України 
(в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замов-
ника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – УДП «Укрінтеравтосервіс».

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,0 м2 
на цокольному поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Краковець». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Кра-
ковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: ДФС України (в опера-
тивному управлінні Львівської митниці ДФС). Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – УДП «Укрінтеравтосервіс».



12 відомості
приватизації

№ 8 (1288), 12 лютого 2020 року

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК, 

тел. (044) 200-35-01

Над номером працювали:
В. П. БоРКіВсьКА
Т. М. КАРПЮК
Л. П. ПЮРА
о. В. цАРуЛіцА

Адреса видавця:

Фонд державного майна україни, 
вул. Генерала  Алмазова, 18/9, 

м. Київ-133, 01133

Віддруковано:

ПП «Компанія «Аполлон»,  
вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054 

e-mail: imperial@mail.lviv.ua

Тираж: 200 прим.

Зам. № 94-2

!  Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4 
загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі гуртожитку. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 20. Балансоутриму-
вач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Го-
лоском, 20. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бойко Христина Романівна.

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення мо-
дульного павільйону загальною площею 5,5 м2, що знаходиться на 
МАПП «Шегині». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мос-
тиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: ДФС України 
(в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замов-
ника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Богдан».

 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 7,9 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балан-
соутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замов-
ника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Галясок О. О.

 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 
площею 1,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управ-
ління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
просп. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ КБ «Приватбанк».

 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі навчально-
го корпусу № 19. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кн. 
Романа, 1 – 3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ураху-
ванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Кн. Романа, 1 – 3. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Лащів І. Ф.

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 183 площею 
17,8 м2 на десятому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної пла-
ти з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділян-
ки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватне 
проектно-виробниче підприємство «Водпроект».

  10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
(№ 42-1, 43-2) загальною площею 30,3 м2 на першому поверсі бу-
дівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 7. Балансоутримувач: ВСП Львівський коледж «Інфокомунікацій» 
Національного університету «Львівська політехніка». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропо-
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування зе-
мельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «Алтея».

 11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 66 
загальною площею 18,0 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропо-
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, просп. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «Інвест-Ф».

  12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною площею 56,5 м2 на 
першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57.  
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький 
коледж нафти і газу». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.12.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки 
– ФОП Малега Марія Іванівна.

 13. Назва об’єкта оцінки: санітарно-гігієнічні приміщення пло-
щею 58,5 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Крако-
вець». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, 
смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: ДФС України (в 
оперативному управлінні Львівської митниці ДФС). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної пла-
ти з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Гурман».

 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 110,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пулюя, 30. Балансоутримувач: ВСП 
Технічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. 
Львів, вул. Пулюя, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОПТЕХ».

 15. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 24,0 м2, частина 
горища площею 28,0 м2 та частина зовнішньої стіни площею 8,0 м2 
будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 6. Балансоутриму-
вач: Рава-Руський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-
62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львів-
ська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 6. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

 16. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової будівлі 
навчального корпусу № 5 площею 130,0 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: НУ «Львівська 
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Міс-
це розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 826,9 м2 на першому, другому та третьому по-
верхах в чотириповерховій будівлі (літ. «А-4») навчального корпусу 
(прибудови). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кушеви-
ча, 5. Балансоутримувач: Київський національний університет культури 
і мистецтв. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової те-
риторії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кушевича, 
5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватний вищий навчальний заклад 
«Європейський університет».

 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на 
першому поверсі № 6-1, 6-2, 6-3, 6-7 та антресолі № 6-4, 6-5, 6-6, 
загальною площею 82,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Коперніка, 3. Балансоутримувач: ЛНУ імені Івана Франка. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ура-
хуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташу-
вання земельної ділянки: м. Львів, вул. Коперніка, 3. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «Видавництво «Фоліо».

 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення за-
гальною площею 115,3 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі 
автовокзалу МАПП «Шегині». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львів-
ська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутриму-
вач: ДФС України (в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце роз-
ташування земельної ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, 
вул. Дружби, 201. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Богдан».

 20. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 22 за пла-
ном) загальною площею 26 м2 першого поверху навчально-
лабораторного корпусу літ. «А’». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Балансоутриму-
вач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефони замовника кон-
курсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Університетська, 14. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки: фізична особа – підприємець Стойка Олеся Ярославівна.

 21. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 35 за планом) 
площею 50 м2 другого поверху навчально-лабораторного корпусу 
літ. «АА’». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Університетська, 14. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 
(031) 263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
приватне підприємство «Фючер».

 22. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз.24) пер-
шого поверху будівлі Бv загальною площею 14,7 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотви-
но, вул. Терека, 42. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад 
«Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце роз-
ташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Со-
лотвино, вул. Терека, 42. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 29.02.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – «Благодійний 
фонд розвитку спелеотерапії».

 23. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 3) площею 
11,2 м2 другого поверху службової будівлі митного оформлення 
(літ. І). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 224. Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Теле-
фони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73. Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ураху-

ванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташуван-
ня земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 
224. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Українське державне підприємство 
по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 
«Укрінтеравтосервіс».

 24. Назва об’єкта оцінки: частина модуля для зважувальників-
митників (№ 13) площею 3,3 м2, розташованого на в’їзді на тери-
торію МАПП «Ужгород» та частина модуля паспортного контролю 
(№ 14) площею 3,3 м2, розташованого на виїзді з території МАПП 
«Ужгород». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Балансоутримувач: Закарпатська 
митниця ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-
73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір зе-
мельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Со-
бранецька, 224. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Українське державне 
підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

 25. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення загальною пло-
щею 76,68 м2 адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. Балансоутриму-
вач: Управління Державної казначейської служби України у Тячівському 
районі Закарпатської області. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 
(031) 263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., 
м. Тячів, вул. Нересенська, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Мале приватне 
підприємство «КАПОНА-КОМБІКО».

 26. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 
№ І) площею 1,5 м2 будівлі літ. Б. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52. Балансоутримувач: 
Головне управління ДПС у Закарпатській області. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Телефони замовника конкурсу: 
(031) 261-38-83, 263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2020 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Акціонер-
не товариство «Державний ощадний банк України».

 27. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 4,5,6 за 
планом) загальною площею 81,41 м2 на першому поверсі адмін-
будинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., 
смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 74. Балансоутримувач: Управління Державної 
казначейської служби України у Міжгірському районі Закарпатської об-
ласті. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73. Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ура-
хуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташу-
вання земельної ділянки: Закарпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шевчен-
ка, 74. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – комунальна установа «Міжгірський 
районний трудовий архів».

 28. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення ре-
жимного корпусу (гуртожиток спецконтингенту) «Літер. Б-3» пло-
щею 62,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Балансоутримувач: Державна установа 
«Луцький слідчий ізолятор». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника кон-
курсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 (орієнтовно). Плат-
ник робіт з оцінки – ТОВ «РЕН ЕНЕРДЖІ».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповне-
ння до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріч-
чі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможця: для № 1 – 11, 20, 22, 23, 24, 26 – 2400,00 грн; для № 12 – 19, 
21, 25, 27, 28 – 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для № 1, 4, 7, 26 – під розміщення банкоматів, автоматів з 
розливу напоїв, інших автоматів; для № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 – приміщення, частини будівель (ад-
міністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, 
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 15, 16 
– споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, при-
значені для їх розміщення; для № 28 – приміщення, частини будівель (ви-
робнича, виробничо-складська або складська нерухомість).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього 
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 
додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згід-
но з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності 
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забез-
печення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному 
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати прове-
дення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.


