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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – адмінбудинок загальною площею 
250,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, 
смт Чемерівці, вул. Поплавського П., буд. 2 та обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894, прива-
тизовано Приватним підприємством «Українська економіко-правова група», код за 
ЄДРПОУ 21579949, яке стало переможцем електрон ного аукціону без умов (прото-
кол № UA-PS-2019-09-19-000029-2). Ціна продажу з урахуванням ПДВ – 5810,83 грн 
(п’ять тисяч вісімсот десять гривень 83 коп.), у тому числі ПДВ – 968,47грн.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: гараж літ. «Б» на два бокси 
площею 95,0 м2, з оглядовими ямами, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24, приватизовано фізичною осо-
бою – Савочкіним Євгеном Олександровичем, який єдиний подав заяву на участь в 
аукціоні із зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 96 978 
грн 34 коп (дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 34 копійки), у т. ч. 
ПДВ – 16 163 грн 06 коп (шістнадцять тисяч сто шістдесят три гривні 06 копійок).

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Окреме майно – база будівельної дільниці № 6, розташоване за адресою: Микола-
ївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23, приватизовано шляхом продажу на 
електрон ному аукціоні за методом покрокового зниження cтартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій фізичною особою – Пастушенко Валерієм Васильо-
вичем за 39406,68 грн (тридцять дев’ять тисяч чотириста шість гривень 68 копійок), 
у т. ч. ПДВ – 6567,78 грн (шість тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 78 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – приміщення № 7-1 площею 17,1 м2 на третьому поверсі 
виробничого корпусу літ. Т (В)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h приміщення № 7-1 площею 17,1 м2  
на третьому поверсі виробничого корпусу літ. Т (В).
Місце зна хо дження об’єкта: 21021, м. Він ниця, вул. 600-річчя, 25.
Балансоутримувач: ТОВ «Він ницький оптико-механічний завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23062707.
Місце зна хо дження та контактні дані балансоутримувача: м. Він ниця, вул. 600-

річчя, 25, контактна особа: головний бухгалтер ТОВ «Він ницький оптико-механічний 
завод» Бондарчук Тетяна Сергіївна, тел. (0432) 46-46-17.

Відомості про об’єкт: приміщення сходової клітки на третьому поверсі 
6-поверхової будівлі, що становить 1/1000 частки комплексу нежитлових буді-
вель та споруд, 1985 року побудови. Право державної власності зареєстровано 
13.06.2019, номер запису 32045714 реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1511320805101.

Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт приватизації: ін-
формація про кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, 
наявність обтяжень: відсутня.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09.01.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Приватизація приміщення № 7-1 площею 17,1 м2 на третьому поверсі вироб-
ничого корпусу літ. Т (В) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець приміщення № 7-1 площею 17,1 м2 на третьому поверсі виробничого 
корпусу літ. Т (В) має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 85 620,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 42 810,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 42 810,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8 562,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 281,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 4 281,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2019 – 834,60 грн; з 01.01.2020 – 

944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіо наль ному відділенню ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в сумі 1990 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення до-
говору купівлі продажу.
4. Додаткова інформація

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

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

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

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

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

ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати по-

тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посилан-
ням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у ро-
бочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування 
об’єкта.

ПІП контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ТОВ «Він ницький оптико-
механічний завод» Бондарчук Тетяна Сергіївна, тел. (0432) 46-46-17.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0432) 
67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за за-
безпечення можливості огляду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації 
державного майна Управління приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел.(0432) 67-27-46, 
адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу 
об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Він-
ницькій та Хмельницькій областях від 02.12.2019 № 519 «Про затвердження умов 
продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-09-25-000003-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль
шого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електрон ною торговою системою про приватизацію 
об’єкта малої приватизації.
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серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету  
«Відомості приватизації»  

можна передплатити  
у передплатних агентствах:

ТОВ «АС-МЕДІА» (044) 500 05 06
smartpress.com.ua (044) 353 88 15

(095) 570 05 06

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

у номері
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Продаж об’єктів малої 
приватизації

1 він ницька  
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2 львівська, Закарпатська  
та волинська області

12 одеська  
та миколаївська області

Оренда

2 Оголошення про намір  
передати державне  
майно в оренду 

Оголошення про проведення  
конкурсів на право  
оренди майна

4 Інформація регіо наль них 
відділень Фонду

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

6 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

12 Підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

12 Прийнято рішення 
про приватизацію
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 856,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 428,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 428,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної 
власності: окремого майна – складу (зерноскладу, літ. А, 
площею 1217,5 м2; натяжної, літ. Б, площею 12,8 м2) 
за адресою: Закарпатська область, м. Іршава,  
вул. Федорова № 21/8, що перебуває на балансі  
ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h окреме майно – склад (зерносклад, літ. А, 
площею 1217,5 м2; натяжна, літ. Б, площею 12,8 м2).
Місце зна хо дження об’єкта: 90100, Закарпатська область, м. Ір-

шава, вул. Федорова, 21/8.
Відомості про об’єкт: будівля зерноскладу загальною площею 

1230,3 м2, рік будівництва – 1960, фундамент будівлі – стрічковий, 
бутобетонний; стіни, перегородки – цегляні поштукатурені; дах – 
дерев’яний; підлога – бетонна, вікна – дерев’яні прості. Будівля зер-
носкладу потребує ремонту, який доцільно провести на даній стадії 
експлуатації, окремі конструкції (дах) потребує робіт по підсиленню 
окремих його елементів. Будівля зерноскладу розташована на зе-
мельній ділянці площею 2,9237 га, наданій в постійне користування 
балансоутримувача на підставі Державного акта на право постійно-
го користування земельною ділянкою І-ЗК № 000888 від 10.06.1998. 
Окремо під будівлею зерноскладу земельна ділянка не відведена.

Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Іршавський 
комбінат хлібопродуктів». Код ЄДРПОУ 00954063. Адреса балансоутри-
мувача: 90100, Закарпатська область, м. Іршава, вул. Федорова № 21. 
Контактна особа – Баник Антон Михайлович, тел. (03144) 2-21-61.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 10 січня 2020 

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

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

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

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності: 
окремого майна – складу (зерноскладу, літ. А, площею 1217,5 м2; 
натяжної, літ. Б, площею 12,8 м2) за адресою: Закарпатська область, 
м. Іршава, вул. Федорова № 21/8, що перебуває на балансі ВАТ «Ір-
шавський комбінат хлібопродуктів» здійснюється відповідно до ви-
мог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 744 565,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 872 282,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 872 282,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 174 456,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 87 228,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 87 228,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації 
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зо-
крема, витрати з проведення незалежної оцінки майна в сумі 3000,00 
грн (три тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

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

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

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

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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 приватизацію державного і комунального майна»).

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Закарпатській області РВ ФДМУ по Львівській, Закар-
патській та Волинській областях за адресою: 88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. (0312) 61-38-83, час ро-
боти 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 електрон ної 
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 переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електрон ній торговій системі:

UA-AR-P-2019-09-19-000006-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17 445,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 722,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8 722,82 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

Продовження рубрики на стор. 12

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба Укра-
їни з питань геодезії, 
картографії та кадастру

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

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

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

355,01 1 458 381,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, 
що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

2 Він ницька обласна 
державна адміністрація

40391900, Департамент міжнародного співробітництва та 
регіо наль ного розвитку Він ницької обласної державної адміні-
страції, 21036, м. Він ниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. (0432) 
66-16-52

Нерухоме майно – нежитлова адміністративна будівля 
літ. «А», підвал літ. «п/А», прибудова літ. «А1», мезонін 
літ «м/А» (пам’ятка архітектури місцевого значення 
«Особняк», кінця ХІХ століття (охорон.№ 6-Вн)

40391900.2.АААЖКЛ517 21000, м. Він ниця, вул. 
Симона Петлюри (колишня 
Чкалова), 15а 

438,5 5 759 943,00 2 роки 11 місяців Розміщення музею

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 67-30-41, 
Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. 
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

 1 Фонд державного 
майна України

02898152, РВ ФДМУ по Хмельницькій області, вул. Соборна, 75, 
м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 76-42-13

Приміщення на 1-му поверсі 
адміністративної будівлі

 2898152.1.АААДЕК273 вул. Соборна, 75, 
м. Хмельницький, 29013 

 16,2  81 408,00  2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що проводить 
діяльність у сфері права (адвокатська діяльність) 

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

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

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

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

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02360576, Головне управління статистики у За-
порізькій області, 69002, м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, 75, тел. (061)787-50-52 

Частина нежитлового приміщення № 26 (у складі приміщень № 2, 
3, 5, 6, 7, частини приміщень № 1,№ 4 спільного користування – 
16,7 м2) 1-го поверху будівлі (Літ. А-11)

02360576.31.АААДЕЕ919 м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 75

98,2 560 410,00 5 років Інше використання нерухомого майна 
(розміщення поліграфічного центру)

2 Державна служба 
статистики України

02360576, Головне управління статистики у За-
порізькій області, 69002, м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, 75, тел. (061)787-50-52 

Частина нежитлового приміщення № 26 (у складі приміщень з № 15 
до № 29 включно 2-го поверху; частини приміщень № 1,№ 4 спіль-
ного користування – 16,7 м2 1-го поверху) будівлі (Літ. А-11)

02360576.31.АААДЕЕ919 м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 75

279,1 1 592 773,00 5 років Інше використання нерухомого майна (на-
дання освітніх послуг, у тому числі круж-
кової діяльності, консультативних послуг)

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

Управління забезпечення реалізації повноважень у  КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070950, Центральноукраїнський національний технічний університет, 
25006, м.Кропивницький, просп. Університетський, 8, тел. (0522) 55-92-34 

Нежитлові приміщення 
на 2-му поверсі їдальні

02070950.6 ТНЮЦФУ021 м.Кропивницький, просп. 
Університетський, 8

 73,15 328 790,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то-
варів підакцізної групи, у навчальному закладі 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Кіровоградській області Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди.

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли за-
яви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 30.10.2019 № 44 (1272) на стор. 24, адресу об’єкта оренди № з/п 4 слід читати: «м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 111б».



3відомості
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Державне агентство лі-
сових ресурсів України

20562608, ДП «Кутське лісове господарство», Івано-Франківська 
обл., Косівський р-н, смт Яблунів, вул. Січових Стрільців,1, 
тел. (068) 35-36-744 

Нежитлові приміщення на 1-му 
поверсі будівлі (магазин)

– Івано-Франківська обл., Ко-
сівський р-н, c. Космач, вул. 
Незалежності, 85а

226,4 819 939,00 
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів для пільгових категорій громадян

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Національна 
поліція України 

40109079, Головне управління Національної поліції в Чернівець-
кій області, 58000, м. Чернівці, вул. Головна, 24, 
тел.: (0372) 59-14-07, 59-17-30

Частина приміщення (2-32) 2-го поверху адміністративної 
будівлі (літ. А)

– Чернівецька обл., смт Гли-
бока, вул. 10-ї річниці Не-
залежності України, 9

2,0 7 922,00 
станом на 30.09.2019

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термі-
нала самообслуговування 

2 Міністерство 
освіти і науки 
України 

02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федь-
ковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2,  
тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11

Частина коридору (2-2) –  2,0 м2 другого поверху та 
частина коридору (5-2) – 2,0 м2 п’ятого поверху будівлі 
навчально-лабораторного корпусу (літ. Д)

02071240.1.ХДОБКЕ 019 м. Чернівці, вул. Рівнен-
ська, 14

4,0 117 850,00 
станом на 30.09.2019 

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

3 Міністерство 
освіти і науки 
України 

02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федь-
ковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, 
тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11

Частина коридору (1-2) 1-го поверху будівлі навчального 
корпусу № 1 (літ. А)

02071240.1.УЮАЖКД 
002

м. Чернівці, вул. Універси-
тетська, 28

2,0 64 530,00 
станом на 30.09.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного 
автомата, що відпускає про-
довольчі товари

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

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

най ме ну вання
реєстровий номер 

майна
місце зна хо дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

34540836, Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський авто-
мобільний ремонтний завод», м. Львів, вул. Личаківська, 152 

Нежитлові приміщення, а саме: № 2-12, 17, 18 – 
791,6 м2 на 1-му поверсі та № 21-23 – 72,6 м2 антре-
соль в будівлі ЕМВ, інструментальної дільниці літ. «У-1» 

Інформація відсутня м. Львів, вул. Личаківська, 
152

864,2 2 238 000,00 
станом на 30.09.2019

5 років Надання побутових послуг на-
селенню (ремонт побутової 
техніки)

2 Міністерство освіти 
і науки України

02545502, Стебницький професійний ліцей, вул. Володимира 
Великого, 2, м. Стебник, 82172, тел. (03244) 4-04-83 

Нежитлові приміщення № 11 та № ХХХІ на 1-му по-
версі будівлі

02545502.1УАЕМРР199 Львівська обл., м. Стебник, 
вул. Володимира Великого, 2

45,4 148 600,00 
станом на 30.09.2019

2 роки 364 дні Розміщення школи, курсів з на-
вчання водіїв автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

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

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговель-
ний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

Бронзоливарний цех; 
прохідна ливарного цеху; 
комора бронзоливарного цеху; 
огорожа ливарного цеху

01125666.1.ЦИХКГЖ146; 
01125666.1.ЦИХКГЖ119; 
01125666.1.ЦИХКГЖ145; 
01125666.1.ЦИХКГЖ146; 

м. Одеса, вул. 
Приморська, 40

819,2; 
118,6; 
17,6; 

138,0 пог.м

2 016 394,00 15 років Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по-
бутове обслуговування населення

2 Міністерство інфра-
структури України

01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговель-
ний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

Нежитлові приміщення будівлі 
механізації

01125666.1.АААИГА487 м. Одеса, Митна 
площа, 1/2

702,45 3 340 812,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслугову-
вання та ремонт автомобілів

3 Міністерство інфра-
структури України

38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» (Одеська філія 
ДП АМПУ), 01135, м. Київ, просп. Перемоги,14

Нежитлові приміщення будівлі 
«Корпус №2 з теплопунктом» 

38727770.10,ААААИГА544 м. Одеса, вул. Ан-
дрієвського, 2

1107,0 7 618 950,00 10 років Розміщення складу та офіса

4 Міністерство інфра-
структури України

01125672, Державне підприємство «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Нежитлові приміщення першо-
го поверху магазину-кулінарії 
«Райдуга»

01125672.2.РАЯИЮКО8540 Одеська обл., 
м. Чорноморськ, 
вул. Транспорт-
на, 2

205,7 1 723 795,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (ремонт обслугову-
вання побутової та промислової техніки); проведення ви-
ставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

5 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

36849291, Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподар-
ських об’єктів, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Частина нежитлових при-
міщень на 9-му поверсі 
дев’ятиповерхового корпусу 

36849291.1.ЦЯСФКЧ003 м. Одеса, вул. 
Івана та Юрія 
Лип, 13

213,8 2 413 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що здійсню-
ють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-
конструкторські роботи (з метою здійснення діяльності 
у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування у цих сферах)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіо наль не відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті 
«Відомості приватизації» від 16.10.2019 № 42 (1270) на стор. 13, інформацію щодо мети використання об’єкта оренди № з/п 3 викласти у такій редакції: «Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, 
що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи».

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

00992881, ДП «Дубровицький лісгосп», 34100, Рівненська обл., 
м. Дубровиця, вул. Комунальна, 3, тел. (03658) 2-01-43

Склад готової продукції 00992881.12.ИФППУС011 Рівненська обл., м. Дубро-
виця, вул.Залізнична, 14б

530,4 287 014,00 2 роки 364 дні Розміщення виробництва продуктів 
перероблення деревини

2 Міністерство освіти і на-
уки України

22564101, НУ «Острозька академія», 35800, Рівненська обл.,  
м. Острог, вул. Семінарська, 2, тел. (03654) 2-29-49

Частина приміщення будівлі 
адміністративно-господарської частини

– Рівненська обл., м. Ост-
рог, вул. Семінарська, 2

20,4 84 470,00 2 роки Розміщення: 17,4 м2 – перукарні; 
3,0 м2 – надання послуг з манікюру

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

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

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

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Національна по-
ліція України

40108625, Головне управління Національної поліції в Житомирській області, 
10008, м. Житомир, Старий бульвар, 5/37, тел. (041-2) 40-75-96

Нежитлове приміщення адмінбу-
дівлі, літ. Т

40108625.3.АААДИА960 м. Житомир, вул. Пушкін-
ська, 39

 3,5 24 497,00 2 роки 364 дні Розміщення банкомата

2 Державна казна-
чейська служба 
України

38015379, Управління Державної казначейської служби України у Радомишльсько-
му районі Житомирської області, 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, 
вул. 9 Січня, 2а, тел. (04132) 4-50-34

Нежитлове приміщення на 1-му по-
версі будівлі 

38015379.1.АААГБГ674 Житомирська обл., м. Ра-
домишль, вул. 9 Січня, 2а

32,3 71 850,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

3 Міністерство осві-
ти і науки України

38343774, Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національ-
ного торговельно-економічного університету, м. Житомир, вул. Чуднівська, 101, 
тел. 24-25-33

Частина приміщення їдальні на 1-му 
поверсі будівлі навчального корпусу

01566117.23.
ННЯРХП207

м. Житомир, вул.Чуднів-
ська, 101

30,0 146 250,00 до 3-х років Розміщення буфету в навчаль-
ному закладі (без реалізації 
товарів підакцизної групи)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20,Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Житомирській області Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най-
ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої 
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

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

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Національна по-
ліція України

40109084, Маріупольський міжрайонний відділ Управ-
ління поліції охорони в Донецькій області, 87515, 
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 84, тел. 
(0629) 33-33-14

Частина покрівлі даху адміні-
стративної будівлі

40109084.1. КМВЦФП001  Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Італій-
ська, 84

16,0 80 995,00 360 днів Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомуні-
кацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, опе-
раторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги 
доступу до Інтернету

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070826, ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет», 85300, Донецька обл., м. Покровськ, 
площа Шибанкова, 2, тел. (06239) 2-03-09

Нежитлове вбудоване примі-
щення 1-го поверху навчально-
го корпусу № 3

05464997.23. ТВФКХЧ013 Донецька обл., м. По-
кровськ, площа Шибан-
кова, 2

30,4 140 102,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакциз-
ної групи, у закладі освіти

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження  об’єкта оренди. У разі надходження двох 
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

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

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Державна судова адміністрація 
України

42261148, Херсонський апеляційний суд, вул. 295 Херсонської стрілецької 
дивізії, 1а, м. Херсон, 73000 тел. (0552) 42-01-06

Частина ґанку на 1-му 
поверсі будівлі 

535159265101 м. Херсон, вул. 295 Херсонської 
стрілецької дивізії, 1а

2,0 26 950,00 1 рік Розміщення банкомата

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КиЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

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

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструкту-
ри України

21536845, Українське державне підприємство по обслуговуванню інозем-
них та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 03083, 
м. Київ, просп. Науки, 57, тел. (044) 524-09-99, факс (044) 590-10-81

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення корпус-модуля, 
зона СТО, літера Н 

21536845.1.РХЦЮОГ230 03083, м. Київ, 
просп. Науки, 57

104,4 1 939 000,00 
станом на 31.10.2019 

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

2 Міністерству освіти і науки 
України

41820541, Центральний спортивний комплекс (філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 01032, м. Київ, 
бульв. Тараса Шевченка, 21, тел.: (044) 234-81-08, 235-52-22 

Нерухоме майно – частина даху 
(2,0 м2 – для розміщення технічних 
засобів та 19,2 м2 – для розміщен-
ня 4 антен)

– 01032, м. Київ, 
бульв. Тараса 
Шевченка, 21

21,2 654 920,00 
станом на 30.09.2019

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів  
та 4 антен оператора телекомунікацій, 
який надає послуги рухомого  
(мобільного) зв’язку

3 Державна служба України 
з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту 
споживачів

37100317, ДП «Центр охорони здоров’я тварин», 01103, м. Київ, 
вул. Салтикова-Щедріна, 2, тел./факс 245-76-66 

Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення (блок приміщень з окремими 
входами на 1-му поверсі громад-
ського будинку літ. «Ж») 

37100317.13.ЛТКШШО019 03151, м. Київ, 
вул. Волин-
ська, 12

328,6 4 538 600,00 
станом на 30.09.2019

10 років Розміщення ветеринарної лікарні 
(клініки)

4 Міністерство освіти і науки 
України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94 

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення (на 1-му поверсі 
корпусу Університетської клініки) 

02070944.5.СЦЖГХР082 03022, м. Київ, 
вул. Ломоносо-
ва, 36

2,0 43 200,00 
станом на 30.09.2019

2 роки 11 місяців Розміщення інформаційно-платіжного 
термінала

5 Національна поліція України 40108583, Головне управління Національної поліції у м. Києві, 01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. (044) 256-05-41

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення (адміністративна будівля 
літ. «А»)

401088583.1.ИДЯЕНВ036 м. Київ, вул. Го-
лосіївська, 15

78,3 1 653 500,00 
станом на 30.09.2019 

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні для надання гаря-
чого харчування, що не здійснює про-
даж підакцизної групи

6 Національний банк України 00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, 
тел. (044) 253-38-22 

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення (корпус № 1, 
літ. А, адміністративна будівля)

– м. Київ, вул. Ін-
ститутська, 9 

2,0 71 950,00 
станом на 31.07.2019 

1 рік Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

7 Міністерство внутрішніх 
справ України

08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, вул. Бер-
дичівська, 1, тел. (044) 481-56-01, факс (044) 484-66-47

Нерухоме майно – нежитлове при-
міщення на 1-му поверсі корпусу 
ЦВЛК Центрального госпіталю МВС 
України 

08735882.2.СВЖЛАК013 04116, м. Київ, 
вул. Бердичів-
ська, 1

12,2 273 200,00 
станом на 30.09.2019 

2 роки 11 місяців Ведення медичної практики

8 Міністерство розвитку гро-
мад та територій України 

38283024, ДП «НДІ будівельного виробництва», 03110, м. Київ, просп. Ва-
лерія Лобановського, 51, тел. (044) 248-88-89, факс (044) 248-88-84

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення (підвал, 1-й, 2-й, 3-й та 
4-й поверхи лабораторного корпу-
су, літера А)

38283024.1.ЯНХЖФО 011 03110, м. Київ, 
просп. Валерія 
Лобановсько-
го, 51 

978,0 19 848 360,00 
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення : 800,1 м2 – 
науково-дослідної установи; 
177,9 м2 – суб’єкта господарю-
вання, що здійснює проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-
конструкторські роботи

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 най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІНфОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ фОНДУ

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення конкурсу на право укладення  
договору оренди державного майна

Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській облас-
тях проводить конкурс на право укладення договору оренди держав-
ного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської філії 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», 
орган управління – Міністерство інфраструктури України.

  Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення буфету 
в адміністративному корпусі «А» (інв. № 060387, реєстровий 
№ 38727770.АААИГА549) загальною площею 87,3 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Андрієвсько-
го, 2.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 063 095,00 грн 
(один мільйон шістдесят три тисячі дев’яносто п’ять гривень 00 коп.) 
(без ПДВ).

Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – жовтень 
2019 р. становить 7 086,71 грн (сім тисяч вісімдесят шість грн 
71 коп.) (без ПДВ).

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до 
п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шля-
хом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-
тою; мета використання: розміщення їдалень, буфетів, кафе, барів, 
закусочних, кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакциз-
ної групи; строк оренди – 10 (десять) років; стартова орендна плата 
за базовий місяць оренди – жовтень 2019 р. становить 7 086,71 грн 
(сім тисяч вісімдесят шість грн 71 коп.) (без урахування ПДВ); роз-
мір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та про-
порції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом 
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця 
до останнього числа першого місяця оренди; сплата гарантійного 
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий 
місяць – жовтень 2019 р.) – 42 520,26 грн (без урахування ПДВ) на 
такі банківські реквізити: Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Мико-
лаївській областях, код: 43015722, рахунок: 37311082163735. МФО: 
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призна-
чення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право 
оренди державного нерухомого майна площею 87,30 м2». Днем 
оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахун-
ковий рахунок Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу). Претенденти вносять 
гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми шести-
місячної орендної плати в розрахунку від стартової орендної плати, 
у розмірі 42 520,26 грн. При укладенні договору оренди з перемож-
цем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди за-
раховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди 
(70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутриму-
вача (Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація мор-
ських портів України»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, 
сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений зако-
нодавством термін на рахунок, з якого здійснений платіж; конкурс 
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається пе-
реможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учас-
никами з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в 
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету 
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за 

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій 
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням; здійснення господарської діяльності на базі орендованого 
майна, що визначена в установчих документах суб’єкта господа-
рювання, відповідно до умов договору (ч. 3 ст. 287 Господарського 
кодексу України); забезпечення збереження орендованого майна, 
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів 
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 
днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж 
його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансо-
утримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. По-
стійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь 
строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутри-
мувачем договору на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю 
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання 
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути 
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі 
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди 
з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; компенсація 
переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну 
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення старто-
вої орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про 
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто 
отримати протягом 2-х робочих днів з моменту затвердження про-
токолу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з 
орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отриман-
ня, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 
5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкур-
су, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній 
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї 
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення перемож-
цем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається та перераховується до Дер-
жавного бюджету України.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування 
санкцій відповідно до чинного законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 
(Статут повинен бути приведений у відповідність до вимог Зако-
ну України «Про товариста з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII); завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендентів подаються до регіо наль ного відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам 
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення кон-
курсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.40 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за 
адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, 
кімн. 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або ін-
ший неробочий день, то конкурс буде проведено у перший за ним 
робочий день.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у Регіо наль ному відділен-
ні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за тел.: 731-40-59,  
731-50-38.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській облас-
тях проводить конкурс на право укладення договору оренди держав-
ного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеської філії 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», 
орган управління – Міністерство інфраструктури України.

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення на 3-му по-
версі будівлі управління порту (інв. № 082006, реєстровий 
№ 38727770.10.АААИГА208) загальною площею 34,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: м. Одеса, Митна площа, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 528 000,00 грн 

(п’ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – жовтень 

2019 р. становить 3 569,45 грн (три тисячі п’ятсот шістдесят 
дев’ять грн 45 коп.) (без ПДВ).

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до 
п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шля-
хом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою; мета використання: розміщення кафе, барів, закусочних, 
кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова орендна плата за базо-
вий місяць оренди – жовтень 2019 р. становить 3 569,45 грн (три 
тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять грн 45 коп.) (без урахування ПДВ); 
розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до п. 12 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропо-
рції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шляхом 
коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця 
до останнього числа першого місяця оренди; сплата гарантійного 
внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат (базовий 
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місяць – жовтень 2019 р.) – 21 416,70 грн (без урахування ПДВ) на 
такі банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Мико-
лаївській областях, код: 43015722, рахунок: 37311082163735. МФО: 
820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призна-
чення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право 
оренди державного нерухомого майна площею 34,90 м2». Днем 
оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахун-
ковий рахунок Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Одеській та Миколаївській областях (не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу). Претенденти вносять 
гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми шести-
місячної орендної плати в розрахунку від стартової орендної плати, 
у розмірі 21 416,70 грн. При укладенні договору оренди з перемож-
цем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 6 місяців оренди за-
раховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди 
(70 % – до державного бюджету, 30 % – на рахунок балансоутриму-
вача (Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація мор-
ських портів України»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, 
сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений зако-
нодавством термін на рахунок, з якого здійснений платіж; конкурс 
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається пе-
реможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учас-
никами з кроком 10% від початкової орендної плати; своєчасне і в 
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету 
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за 
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій 
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням; здійснення господарської діяльності на базі орендованого 
майна, що визначена в установчих документах суб’єкта господа-
рювання, відповідно до умов договору (ч. 3 ст. 287 Господарського 
кодексу України); забезпечення збереження орендованого майна, 
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів 
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 
днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж 
його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансо-
утримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. По-
стійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь 
строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутри-
мувачем договору на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю 
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання 
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути 
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі 
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди 
з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; компенсація 
переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну 
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення старто-
вої орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про 
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто 
отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження про-
токолу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з 
орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отриман-
ня, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 
5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкур-
су, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній 
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї 
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення перемож-
цем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається та перераховується до Дер-
жавного бюджету України.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування 
санкцій відповідно до чинного законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 
(статут повинен бути приведений у відповідність до вимог Зако-
ну України «Про товариста з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII); завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендентів подаються до регіо наль ного відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам 
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення кон-
курсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за 
адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, 
кімн. № 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або ін-
ший неробочий день, тоді конкурс буде проведено у перший за ним 
робочий день.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській областях за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській 
областях про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській об-
ластях проводить конкурс на право укладення договору оренди дер-
жавного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Одеського 
державного аграрного університету, орган управління – Міністерство 
освіти і науки України.

 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення холу 1-го по-
верху навчального корпусу № 1 (інв. № 1031032170, реєстровий 
№ 00493008.1.БЕШСНП6439) загальною площею 12,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Канатна, 99.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 403 300,00 грн 

(чотириста три тисячі триста грн гривень 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – жовтень 

2019 р. становить 1 647,23 грн (одна тисяча шістсот сорок сім 
грн 23 коп.) (без ПДВ).

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до 
п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шля-
хом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі – 10,00 м2 
та розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі 
товари, – 2,0 м2; строк оренди – 2 роки 11 місяців; стартова оренд-
на плата за базовий місяць оренди – жовтень 2019 р. становить 
1 647,23 грн (одна тисяча шістсот сорок сім грн 23 коп.) (без ура-
хування ПДВ); розмір орендної плати за перший місяць оренди від-
повідно до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне 
майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визна-
чається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий 
місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за 
базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди; сплата 
гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних 
плат (базовий місяць – жовтень 2019 р.) – 9 883,38 грн (без ура-
хування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ 
по Одеській та Миколаївській областях, код: 43015722, рахунок: 
37311082163735. МФО: 820172 в Державній казначейській службі 
України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для 
участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна, 
площею 12,00 м2». Днем оплати вважається день зарахування гро-
шових коштів на розрахунковий рахунок Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення кон-
курсу). Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який ста-
новить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку 
від стартової орендної плати, у розмірі 9 883,38 грн. При укладенні 
договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного вне-
ску за перші 6 місяців оренди зараховується йому як виконання 
зобов’язання за договором оренди (50 % – до державного бюдже-
ту, 50 % – на рахунок балансоутримувача (Одеський державний 
аграрний університет). Особам, які не стали переможцем конкурсу, 
сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений зако-
нодавством термін на рахунок, з якого здійснений платіж; конкурс 
проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається пе-
реможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учас-
никами з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в 
повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету 
та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за 
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій 
платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням; здійснення господарської діяльності на базі орендованого 
майна, що визначена в установчих документах суб’єкта господа-
рювання, відповідно до умов договору (ч. 3 ст. 287 Господарського 
кодексу України); забезпечення збереження орендованого майна, 
запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів 
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 
днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж 
його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансо-
утримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. По-
стійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь 
строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутри-
мувачем договору на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю 
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання 
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути 
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі 
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди 
з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; компенсація 
переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну 
оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення старто-
вої орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про 
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний особисто 
отримати протягом 2 робочих днів з моменту затвердження про-
токолу засідання конкурсної комісії та підписати договір оренди з 
орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отриман-
ня, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 
5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкур-
су, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній 
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї 
останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення перемож-
цем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається та перераховується до дер-
жавного бюджету України.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 

конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування 
санкцій відповідно до чинного законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 
(статут повинен бути приведений у відповідність до вимог Зако-
ну України «Про товариста з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII); завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; за-
вірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного держав-
ного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендентів подаються до регіо наль ного відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам 
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення кон-
курсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за 
адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-йповерх, 
кімн. № 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або ін-
ший неробочий день, тоді конкурс буде проведено у перший за ним 
робочий день.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській областях за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
про підсумки конкурсу на право оренди державного майна

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення догово-
ру оренди об’єкта державної власності – нежитлового вбудованого 
приміщення площею 43,6 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу 
(літ. А) за адресою: 21020, м. Він ниця, вул. Генерала Арабея, 11, 
що перебуває на балансі Він ницького вищого професійного учили-
ща Департаменту поліції охорони із фізичною особою – підприємцем 
Жуковським Ю. С., єдиним претендентом, від якого надійшла заява 
про участь у конкурсі на право оренди цього об’єкта, та пропозиції 
якого відповідають оголошеним умовам його проведення.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинських областях 
про підсумки конкурсу на право оренди державного майна

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення 
про укладення договору оренди вбудованих нежитлових приміщень 
загальною площею 391,8 м2 магазину № 9 літ. А за адресою: За-
карпатська обл., м. Мукачево, вул. Молодіжна (Героїв Ленінграда), 
29, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну «Військторг-
сервіс», з Товариством з обмеженою відповідальністю «Великолуч-
ківське», як з єдиним претендентом, пропозиція якого відповідає 
умовам конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про підсумки 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди 
державного нерухомого майна

Оскільки пропозиція щодо оренди державного майна, яке облі-
ковується на балансі Державного підприємства «УКРРИБА», а саме: 
причальної споруди (інв. № 3652, реєстровий № 25592421.30.АА-
ЕЖАД084) загальною площею 273,0 м2 за адресою: Одеська обл., 
Ізмаїльський р-н (в межах земель Ізмаїльської міської ради, м. Ізма-
їл), яка відповідає умовам конкурсу, надійшла лише від одного пре-
тендента відповідно до абз. 2 п. 18 Порядку проведення конкурсу на 
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами), конкурсною 
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з претендентом – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕСТІС СИСТЕМ» (код 
ЄДРПОУ 38749705).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про підсумки 
проведення конкурсів на право укладення договору оренди 
державного нерухомого майна

Оскільки пропозиція щодо оренди державного майна, яке обліко-
вується на балансі Одеської національної академії харчових техно-
логій, а саме: частини нежитлового приміщення буфету на 1-му по-
версі будівлі учбового корпусу № 1 «А» (інв. № 10310001, реєстровий 
№ 02071062.7.ХИЮКЯЖ080) загальною площею 33,2 м2 за адресою: 
м. Одеса, вул. Левітана, 46а, надійшла лише від одного претендента 
та відповідає умовам конкурсу, відповідно до Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами), 
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з 
претендентом – фізичною особою – підприємцем Маловою Тетяною 
Вячеславівною (інд. код 2440801643).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди 
нерухомого державного майна, що відбувся 25.11.2019

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди 
державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщен-
ня загальною площею 5,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу факультету 
комп’ютерних наук та кібернетики), що знаходиться за адресою: 
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4д та перебуває на балансі Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка, кон-
курсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єди-
ним учасником конкурсу, цінова пропозиція якого відповідає умовам 
конкурсу: ФОП Комісаренком Анатолієм Федоровичем. 
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення (№ ІІ) площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової адмінбу-
дівлі (літ. Д), що перебуває на балансі Головного управління Національної 
поліції у Він ницькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Він ницька обл., Могилів-Подільський 
р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 4.

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

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Каглінський О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

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

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.08.2019: відновна – 367,24 грн; залишкова – 367,24 грн.

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

2,7 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 114 

площею 22,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що пе-
ребуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Націо-
нального транспортного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 23000, Він ницька обл., Барський 
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32.

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

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменний А. В.
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 31.08.2019: відновна – 8737,00 грн; залишкова – 3389,00 грн.

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

2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му 

поверсі – 57,2 м2, у т. ч.: част. № 1 (2,2 м2), част. № 2 (1,1 м2), част. № 3 
(5,3 м2), част. № 4 (5,7 м2), № 6 (2,7 м2), № 8 (12,6 м2), № 9 (10,3 м2), № 10 
(17,3 м2); на 2-му поверсі – 135,5 м2, у т. ч.: № 14 – № 25 загальною площею 
192,7 м2 адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Поділь-
ського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 21021, м. Він ниця, вул. Пирогова, 
82 – 80.

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

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

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

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 4 частини приміщень, 16 приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.09.2019: відновна – 134315,35 грн; залишкова – 
74061,29 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): 31.12.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-

гальною площею 148,4 м2, у т. ч. на 1-му поверсі – 95,6 м2 (№ 3 – № 5, 
№ 19 – № 21, част. № 1 (1,0 м2), част. № 2 (14,4 м2) та на 2-му повер-
сі – 52,8 м2 (№ 13, № 14) двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), 
що перебувають на балансі Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Він ницькій області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 22800, Він ницька обл., Немирів-
ський р-н, м. Немирів, вул. Горького, 99.

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

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Літовчук Л. А.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): 8 приміщень, 2 частини приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 30.10.2019: відновна – 21200,43 грн; залишкова – 5513,06 грн.

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

2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-

міщення (№ 29) площею 3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі ДКСУ (літ. 
А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Тульчинському районі Він ницької області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 23600, Він ницька обл., Тульчинський 
р-н, м. Тульчин, вул. М. Леонтовича (колишня Леніна), 47.

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

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

Платник робіт з оцінки – ФОП Шуткевич П. Г.
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 31.10.2019: відновна – 660,48 грн; залишкова – 338,30 грн.

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

2,6 тис. грн.
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 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 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); інформації про претендента (додаток 
5 до Положення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 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. Він ниця, вул. Гоголя, 10 
або безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення до 16.00 
24.12.2019 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та 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 02.01.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він-
ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Він ниця, 
вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 35,0 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 3,2 м2) на третьому поверсі 
лабораторного корпусу.

Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Васи-
ля Стуса.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Дата оцінки – 30.11.2019.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій 

областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Хмельницький центр нових тех-

нологій і інновацій».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-

щення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,5 тис. 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 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

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

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс
ну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, 
а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 
5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна 
пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляції витрат, 
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку виконання робіт.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного забез-
печення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі ЗМІ Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області РВ 
ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій 
областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
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: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 100,0 м2.

Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне управління водного 
господарства.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Дніпров-
ський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

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

Платник – ФОП Сторубель А. Л.
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: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 45,7 м2.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській 

області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Васильків-

ський район, смт Васильківка, вул. Соборна (Леніна), 247.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Грабовський О. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 

139,5 м2 (у тому числі площа загального користування – асфаль-
тове покриття 18,0 м2).

Балансоутримувач: ДП «Укрдіпромез».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – КП «Дирекція територій і об’єктів реакції» ДМР.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, 

майданчики (замощення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 

8,5 м2 та частина даху площею 12,0 м2.
Балансоутримувач: АТ «Укрзалізниця».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Семафорна, 30.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель, 

дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 1117,5 м2.
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Дмитра Явор-

ницького, 19, корпус № 5.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – КЗО «Українсько-Американський ліцей» ДМР.
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 загальною пло-

щею 132,3 м2 (у т. ч. 29,4 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у Дніпровському районі Дніпропетровської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Сло-

божанське, вул. Теплична, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
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 – 

2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 142,2 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж транспортної 

інфраструктури».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 77а.

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЯ  
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: па-
вільйон загальною площею 1236,7 м2 за адресою: вул. Академі-
ка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі Національного 
комплексу «Експоцентр України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору 
оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): один об’єкт.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.11.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 

за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «ІМПЕРЕЙ».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності від-

повідно до Положення застосовується Фондом державного майна 
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта 
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом І «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».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років 
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 

зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 8 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в 

який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропо-
зицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової 
скриньки для кореспонденції ФДМУ (вул. Генерала Алмазова, 18/9, 
фойє) до 16.00 20 грудня 2019 року.

На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та 
най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 26 грудня 2019 року о 14.00 у Фонді 

державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала 
Алмазова, 18/9, кімн. 303).
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

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

Платник – ФОП Батрак А. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 82,37 м2 

(у т. ч. 7,49 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Державний науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Липинського, 7.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Бардадим Б. О.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 77,7 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Пере-

моги, 38а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Буряк С. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

гуртожитку № 3 площею 4,0 м2 та частина нежитлового приміщення 
гуртожитку № 4 площею 4,0 м2.

Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Совгіренко Г. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 5,0 м2 (у т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізнич-

ного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, кор-

пус № 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Іванушкін О. Г.
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.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,8 м2 

(у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Святюк А. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
  13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

16,67 м2 (у т. ч. 3,75 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Коледж радіоелектроніки.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Кузьменко А. 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.
  14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

204,0 м2 (у т. ч. 20,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Медична, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадицій-

ної медицини.
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.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 85,0 м2.
Балансоутримувач: Головне управління ДФС у Дніпропетровській 

області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 

17а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Дьяченко Є. Л.
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.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 

1372,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ТОВ «Центр промислових технологій та експертиз».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,9 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 605,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. В. Матусеви-

ча, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Забєлова Н. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 

водно-спортивна база «Локомотив».
Балансоутримувач: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Пере-

моги, 1к.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

8,5 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор». До скла-

ду об’єкта входить: установка бактерицидна КР-50 – інв. № 12654, 12655; 
бак – інв. № 21392, 21394; човен «Ясь» – інв. № 21769, 21770, 21771, 21772, 
21773; тумба для радіоапаратури – інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 
12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12479, 12480; шафа для одя-
гу – інв. № 12503, 12504, 12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 
12518, 12519, 12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом із замощенням літ. 
І-ІV) – інв. № 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопро-
воду – інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє освітлення – інв. 
№ 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446; каналізація – інв. № 1447; 
щит станції управління ЩСУ – інв. № 1827; дизель-генератор ДГ-75 – інв. 
№ 20505; радіовузол ТУ-100 – інв. № 22026; крісло – інв. № 12672, 12673, 
12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 12681, 12682, 12671; 
килим – інв. № 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12865; шафа пекар-
ська – інв. № 3594; плита електрична з жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; 
камера холодильна КХ-6 – інв. № 4589; камера холодильна збірно-розбірна 
КХ-6 – інв. № 4659; хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна 
ЦТ-103 – інв. № 22045; велосипед водний – інв. № 7223, 7224, 7225, 7226, 
7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, літ. 
2А – 72,1 м2 – інв. № 186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2, літ. 2Р – 15,1 м2, 
сарай літ. М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д (разом із зл.ямою 
літ. з/я-з/я) – інв. № 188; будинок відпочинку літ. П – 71,2 м2 (разом із аль-
танкою літ. 2Н – 18,8 м2) – інв. № 189; будинок відпочинку літ. Р – 73,9 м2 
(разом із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2) – інв. № 190; будинок відпочинку літ. 
С – інв. № 191; будинок відпочинку літ. І – інв. № 192; будинок відпочинку 
літ. Т – інв. № 193; будинок відпочинку літ. У – інв. № 194; стіл-мийка – інв. 
№ 12669; диван-ліжко – інв. № 12684, 12683, 12687, 12686, 12688, 12685; 
гарнітур кухонний – інв. № 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (ра-
зом із альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2) – інв. № 195; будинок відпочинку літ. З – 
інв. № 196; будинок відпочинку літ. Б – інв. № 197; будинок відпочинку літ. 
Ж – інв. № 198; будинок відпочинку літ. И – інв. № 199; будинок відпочинку 
літ. Л – інв. № 200; бібліотека літ. Ш – інв. № 201; будинок відпочинку літ. 
Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 11,2 м2) – інв. № 202; господарські 
споруди (у складі: душова літ. Ц – 48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2, на-
віс тимч. літ. 3В – 2,3 м2) – інв. № 205; їдальня літ. Ч – інв. № 206; прибудова 
до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна зала літ. Ю – інв. № 208; читальна 
зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2 
) – інв. № 209; стінка – інв. № 12670; шафа холодильна – інв. № 20550; холо-
дильник «Апшерон» – інв. № 20651; установка холодильна – інв. № 20652, 
20666; трактор ТМ-16 – інв. № 45010; човен – інв. № 6830; човен «Ясь» – інв. 
№ 21774, 21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782, 21783; 
приміщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з адм.корп. літ. А – 
284,4 м2 ) – інв. № 210; літній майданчик з кінооператорною літ. Х (разом 
з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2) – інв. № 211; обідня зала літ. Н (разом з клубом-
їдальнею літ. 2У(неок.) – 31,6 м2) – інв. № 212; генераторна літ. Є (разом з 
генераторною літ. Є/ – 26,8 м2) – інв. № 216; навіс у їдальні літ. 2З (разом 
з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2; літ. 2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; (тим.): літ. 
2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2; літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв. № 217; вбиральня літ. 2П 
(разом з вбиральнею літ. 2Х – 7,9 м2) – інв. № 218; трансформаторний пункт 
літ. ТП (разом з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ.кон-
тейнера літ. 2В – 16,9 м2) – інв. № 219; вбиральня літ. 2Г – інв. № 220; буд.
відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинок літ. 2Ч – 44,4 м2 
та літ. 2Ш – 43,8 м2 ) – інв. № 221; буд.відпоч. літ. Я (разом з гаражем літ. 
2Ц – 19,3 м2) – інв. № 417; буд.відпоч. літ. О – інв. № 448; автодорога – інв. 
№ 1095; погріб літ. 2О – інв. № 1096; башта Рожновського літ. ВОД – інв. 
№ 7407; стіл для засідання – інв. № 10035; стіл більярдний – інв. № 10670, 
11959, 11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097; човневий причал літ. VІІІ – інв. 
№ 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв. № 1101; свердловина літ. к – інв. № 1102; 
металева огорожа свердловини – інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. 
V – інв. № 1104; волейбольний майданчик літ. VІ – інв. № 1105.

Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомос-

ковський район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для при-

ватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд рекре-

аційного та санітарно-курортного призначення; обладнання; колісні тран-
спортні засоби; судноплавні засоби; рухомі речі, крім таких, що віднесені 
до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апара-
тів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
32,95 тис. грн.

 20. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цо-
кольного поверху триповерхової будівлі навчального корпусу № 2 
загальною площею 5,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

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

Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Громадська організація «Спортивний Клуб «Енергія Плюс».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № IX другого 

поверху гуртожитку № 4 (літ. А-9) площею 8,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського/

Троїцька, 46/39.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

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

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

Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політех-
ніка».

Платник: Підприємство «Добробут» Первинної організації профспілки 
студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного 
університету. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
  22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ 122 першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. 
АА1) загальною площею 4,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Морська, буд. 55.

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

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

Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Платник: ФОП Соляник Т. Л.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
  23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 201 за-

гальною площею 33,5 м2 на першому поверсі головного уч-
бового корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), реєстровий номер 
02070849.2.АААККД923.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

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

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

Балансоутримувач: Національний університет «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІ-
ТЕХНІКА».

Платник: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 26.07.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 7 

першого поверху будівлі (літ. А-4, А1, А2) площею 4 м2, частина 
приміщення коридору № 30 першого поверху будівлі виробничого 
корпусу (літера Б-2) площею 4,0 м2.   

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

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

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

Балансоутримувач: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івчен ка.
Платник: ФОП Безуглий А. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в третій поверх будівлі (літ. 

А, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ743) нежитлове примі-
щення № 325 загальною площею 11,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. М. Горького, 6.

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

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

Балансоутримувач: Державне підприємство «Бердянський морський 
торговельний порт». 

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОСТАР».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 26. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-

міщення холу № 107 загальною площею 2,0 м2 першого поверху 
чотириповерхової адміністративної будівлі (літ. Ааа1), інвентарний 
номер 7902, реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ743.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Горького, 6.

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

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

Балансоутримувач: Бердянська філія державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України».

Платник: Публічне акціонерне товариство «Перший український між-
народний банк».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

3,12 тис. грн.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення ІІІ, ІV, з № 1 

до № 6 включно, з № 58 до № 61 включно, частина приміщення 
№ 57 спільного користування площею 41,3 м2, загальною площею 
234,3 м2, першого поверху будівлі (літ. А-3).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Перемоги, 50.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди.

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

Балансоутримувач: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях.

Платник: Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (ро-
ботодавців) «Потенціал».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 28. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 106 

загальною площею 5,0 м2 першого поверху будівлі корпусу А.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди.

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

Балансоутримувач: Державне підприємство «Український науково-
дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів».

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ – КЕЙК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2,4 тис. грн.
 29. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

вестибуля спортивно-культурного блоку площею 4,0 м2 на першо-
му поверсі навчального корпусу № 1.

Балансоутримувач: Центральноукраїнський національний технічний 
університет.

Місце зна хо дження 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) – 30.11.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Баласанов Марат Ро мео вич.
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.
 30. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого по-

верху тароремонтної майстерні площею 33,0 м2.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Кіровоградський комбі-

нат хлібопродуктів № 2».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, просп. Інженерів, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Дворський Андрій Анатолійо вич.
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.
 31. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража (літ. Б) площею 

143,3 м2 та частина замощення, що до нього прилягає, орієнтовною 
площею 1000,0 м2.

Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, вул. Волкова, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: фізична особа – підприємець Сліпченко Тетяна Євгенівна.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення та замо-

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

2,5 тис. грн.
 32. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 11,84 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській об-

ласті.
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Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, 
вул. Героїв Крут (Луначарського), 9.

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Суботцівська сільська рада Знам’янського району Кірово-

градської області.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини нежитлових будівель та не-

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

2,0 тис. грн.
 33. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме 

майно: нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2 
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Верхньоінгуль-
ське, вул. Набережна, 14.

Балансоутримувач: відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Бобринецький 

р-н, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 

засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій, тис. грн: відсутня.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Площа земельної ділянки, га: інформація відсутня.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 

Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки 

2,5 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного 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 регіо наль ного 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 в 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 20 грудня 2019 р. (включно).

Конкурс відбудеться 26.12.2019 об 11.00 у регіо наль ному 
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
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. Під’їзна залізнична колія протяжністю 2996 м за адресою: 
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ольшаниця, від залізничної станції 
Ольшаниця до території каменедробильного заводу в с. Бушеве.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

Платник: ТОВ «КСЛ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, 

аналогічного функціонального призначення.
  2 .  А с ф а л ь т н о - б е т о н о в а н и й  м а й д а н ч и к ,  і н в . 

№ 000000000001998, площею 140,0 м2, розташований на тери-
торії КПП «Дитятки», за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, зона 
відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення, КПП «Ди-
тятки», та обліковується на балансі ДП «Центр організаційно-технічного і 
інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

Платник: ТОВ «ЧОРНОБИЛЬ ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики, замо-

щення аналогічного функціонального призначення.
 3. Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адре-

сою: Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває 
на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Г. Сковороди».

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

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-

ластях.
Платник: АТ «Ощадбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливів напоїв, інших 
автоматів.

 4. Частина приміщення № 1 площею 170,0 м2 у будівлі Док-
ангара «Східний» (інв. № 47504) за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль».

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

Дата оцінки: 31.12.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-

ластях.
Платник: ПАТ «Авіакомпанія «МАУ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного призначення.
  5. Одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 

118,6 м2 за адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Паркова, 10/1, що пе-
ребуває на балансі Ставищенської районної державної адміністрації.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

Платник: Релігійна громада Римсько-Католицької парафії Пресвятої 
Трійці у смт Ставище Київської області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі, зокре-

ма, порівняної площі.
 6. Частина нежитлового приміщення будівлі виробничого кор-

пусу № 3 площею 402,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. 
Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 
КП «Кіровгеологія».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

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

будівель виробничого призначення.
 7. Складське приміщення площею 540,0 м2 та офісне приміщен-

ня, інв. № 01-024, площею 33,7 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцю-
бинське, вул. Пономарьова, 2, що перебувають на балансі державного гос-
подарського об’єднання «Консорціум «Військово-будівельна індустрія».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

Платник: ТОВ «Кострижівський комбінат будівельних матеріалів».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 8100 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплек-

сного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функці-
онального призначення).

 8. Нежитлові приміщення ветеринарної лабораторії загальною 
площею 144,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Т. Шев-
ченка, 4а, що обліковуються на балансі Броварської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з неза-
лежної оцінки.

Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях.

Платник: Благодійний фонд «Міжнародний фонд захисту тварин «Пра-
во на життя».

Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 

будівель адміністративного, торговельного призначення.
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, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 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 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 26.12.2019 об 11.00 у РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди.

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 263,2 м2 
на другому поверсі адмінбудівлі.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Чернігівській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чер-
нігівський шлях, 7.

Платник робіт з оцінки: Відділ освіти Менської міської ради Менського 
району Чернігівської області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
2300,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-
ками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського хар-
чування.

Дата оцінки: 31.12.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 57,7 м2 

на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територі-

альне управління юстиції у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, 

вул. Вокзальна, 6.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ляшенко Вікторія Олександрівна
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського хар-
чування.

Дата оцінки: 31.12.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: підтрибунне приміщення загальною 

площею 28,3 м2 другого поверху двоповерхової західної трибуни 
стадіону.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Олімпійський 
навчально-спортивний центр «Чернігів».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61.
Платник робіт з оцінки: Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Дитячо-юнацька спортивна школа «Атлет».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського хар-
чування.

Дата оцінки: 31.12.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: прирельсовий лісовий склад площею 

776,1 м2 та прискладський майданчик площею 431,8 м2.
Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Чернігівське 

лісове господарство».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Ріпки, 
вул. Вокзальна, 11.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЦЕНТРА-БУД».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2650,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, май-
данчики, замощення.

Дата оцінки: 31.12.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 74,16 м2 

на другому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територі-

альне управління юстиції у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, 

вул. Вокзальна, 6.
Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Носівські теплові 

мережі» Носівської міської ради.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського хар-
чування.

Дата оцінки: 31.12.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: 1/3 частина даху та нежитлове примі-

щення площею 10,7 м2 будівлі тренувальної вежі.
Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Підводника Ки-

тицина, 19.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 

конструктивні частини будівель для розміщення передавальних пристроїв, 
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговель-
ного призначення та приміщення закладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.12.2019.
 7. Назва об’єкта оцінки: 1/4 частина радіовежі.
Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління держав-

ної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, 

вул. Воскресінська, 1.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: споруди, передавальні пристрої.
Дата оцінки: 31.12.2019.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 55,8 м2 

будівлі гаража.
Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська філія 

ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а.
Платник робіт з оцінки: ФОП Остапенко Володимир Миколайович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 

виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 31.12.2019.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Черні-

гівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 676-302.
Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

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

Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціноч-
ної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізація-
ми в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до 
учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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 підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання 
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запеча-
тані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області РВ ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на 
який подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, 
м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-63-02.

Конкурс відбудеться 2 січня 2020 р. о 15.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за 
адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
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: нерухоме державне майно загальною 
площею 50,0 м2, а саме: частина зовнішньої стіни площею 30,0 м2 та 
частина внутрішньої стіни площею 20,0 м2 приміщення № ІІ на горищі в 
адміністративно-господарській частині будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1.
Балансоутримувач: ДП «Національний академічний український дра-

матичний театр ім. М. Заньковецької».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Л. Україн ки, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 7 і № 7а) пло-

щею 35,6 м2 в будівлі під літ. «А-3».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 10.
Балансоутримувач (орендодавець): ВСП «Львівський навчально-

науковий центр професійної освіти».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.
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Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 10.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Асоціація гірських 

провідників «Ровінь».
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення навчального корпусу (кухні) 

загальною площею 52,0 м2 на першому поверсі будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Новий Розділ, 

вул. С. Бандери, 8.
Балансоутримувач (орендодавець): ДВНЗ «Новороздільський полі-

технічний коледж».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Новий Роз-
діл, вул. С. Бандери, 8.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Н. Федишин.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 162,3 м2 на першому поверсі будівлі.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. 

Чорновола, 8.
Балансоутримувач: Державне підприємство Державний інститут про-

ектування міст «Містопроект».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. В. Чорновола, 8.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Львівська обласна 
федерація кіокушинкай карате».

 5. Назва об’єкта оцінки: будівля гаража літ. «Б-1» загальною 
площею 385,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січинського, 41.
Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річок За-

хідного Бугу та Сяну.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січинського, 41.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «СВ».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення меблевого цеху 

(столярний цех) цех № 3 площею 691,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вудман груп».
 7. Назва об’єкта оцінки: будівля овочесховища з підвалом пло-

щею 794,6 м2; будівля трансформаторної підстанції площею 87,4 м2; 
будівля холодилки площею 212,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Балансоутримувач (орендодавець): Державне підприємство «Львів-

ський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОФІС 365».
 8. Назва об’єкта оцінки: комплекс інженерних споруд (насо-

сна станція) площею 67,8 м2; автомонтажний корпус площею 
2347,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Балансоутримувач (орендодавець): Державне підприємство «Львів-

ський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-

носин).
Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-

єнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОФІС 365».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі А-9 

площею 27,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 

вул. Шопена, 12.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській об-

ласті.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-

ті для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Октава».
 10. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 87,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, 

вул. Кармелюка, 4.
Балансоутримувач: Ковельське управління Державної казначейської 

служби України Волинської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних від-
носин).

Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 

під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: 45000, Волинська обл., м. Ко-
вель, вул. Кармелюка, 4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019 (орі-
єнтовно).

Платник робіт з оцінки – Альве Олександр Сергійович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнен-

ня 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 об’єктів № 2, 9 – 2400,00 грн; для об’єктів № 1, 3, 4, 5, 6, 
10 – 3000,00 грн; для об’єктів № 7, 8 – 4000,00 грн.

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

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до 
Положення є: для № 1 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні 
частини будівель, призначені для їх розміщення; для № 2, 3, 4, 9 – примі-
щення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчу-
вання тощо); для № 5, 7 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за 
функціональним призначеннями (виробнича, виробничо-складська або 
складська нерухомість); для № 6, 10 – приміщення, частини будівель (ви-
робнича, виробничо-складська або складська нерухомість); для № 8 – спо-
руди, зокрема, аналогічного функціонального призначення (виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість).

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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. Телефон для довідок: (032) 255-41-71, 
261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
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: нежитлове приміщення на 3-му поверсі 
9-поверхового корпусу загальною площею 13,5 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДРПВІ «Укрпівден-
діпроводгосп».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 
13.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бнатова Олена Ві-
кторівна (код за ЄДРПОУ 3215319704); тел. (066) 808-01-71.

 2. Назва об’єкта оцінки: окремо виділена частина нежитлового 
приміщення (споруди № 226) загальною площею 71,0 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний загін 
швидкого реагування ДСНС України.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, 
с. Жеребкове.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Котлик Катерина 
Олегівна (код за ЄДРПОУ 2919919068); тел. (067) 178-56-14.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого по-
верху будівлі інженерно-лабораторного корпусу загальною пло-
щею 103,7 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Релігійна громада Церк-
ви Євангельських Християн-Баптистів м. Чорноморська (код за ЄДРПОУ 
20993546); тел. (050) 645-78-78 В’ячеслав Олегович.

 4. Назва об’єкта оцінки: невиділена частина першого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 2,0 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємство «Морський торговельний порт «Южний».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Бе-
регова, 13.

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 замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – гру-

день, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне това-
риство «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 32129); тел. 
726-13-83.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина невиділеної чистини нежитло-
вого приміщення їдальні на другому поверсі будівлі гуртожитку № 3 
загальною площею 2,5 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національ-
на академія зв’язку ім. О. С. Попова.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 68а.
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 замовни-

ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підпри-
ємець Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); 
тел. (067) 482-82-61.

 6. Назва об’єкта оцінки: невиділена частина нежитлового при-
міщення (сушилки) другого поверху будівлі гуртожитку № 2 загаль-
ною площею 2,5 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національ-
на академія зв’язку ім. О. С. Попова.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофран-
ківська, 71а.

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 замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листо-

пад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Фізич на особа – підприємець Рябуха Олександр Миколайович (код  
за ЄДРПОУ 2893411351); тел. (067) 482-82-61.

 7. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик ВРР – 2 на те-
риторії внутрішньо об’єктних доріг і площадок східної сторони за-
гальною площею 58,0 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємство «Морський торговельний порт «ЮЖНИЙ».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Бе-
регова, 13.

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 замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Іноземне підприємство 
«СЖС Україна» (код за ЄДРПОУ 14367709); тел. 786-96-00.

 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 2, 22 в одно-
поверховій будівлі магазину «Промтоварний» (літ. А-А1) загальною 
площею 109,9 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське 
управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський 
р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/50.

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 замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне то-
вариство «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 9328601); 
тел. (048) 686-42-60.

  9. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху 
2-поверхової адміністративної будівлі ТЄК паромного комплексу, 
інв. № 4625, загальною площею 14,5 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський 
морський торговельний порт».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бур-
лача Балка, вул. Північна, 4.

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 замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство 
«МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 32394383); тел. (063) 735-31-71.

 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі 
двоповерхової будівлі будинку ТЕК паромного комплексу ІМТП, інв. 
№ 4625, загальною площею 37,3 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський 
морський торговельний порт».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськськ, 
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство 
«МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 32394383); тел. (063) 735-31-71.

 11. Назва об’єкта оцінки: приміщення на третьому рівні будівлі 
вхідного павільйону Одеського морського вокзалу (інв. № 073015), 
загальною площею 6,8 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Дер-
жавного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміні-
страція Одеського морського порту).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
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 замовни-

ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – гру-

день, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – 
підприємець Мейліцева Ольга Петрівна (код за ЄДРПОУ 2094023500); 
тел. 766-38-20.

 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхо-
вої будівлі гаража на території Причорномор ДРГП загальною пло-
щею 50,8 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Причорноморське 
державне регіо наль не геологічне підприємство.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Інглезі, 1.
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 замовни-

ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: СПД – ФО Прокопов Во-
лодимир Вікторович (код за ЄДРПОУ 2157114856); тел. 715-45-79.

 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на 
першому поверсі будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 
10, м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський держав-
ний аграрний університет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пантелеймонів-
ська, 13.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
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Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ковальов О. В. (код 
за ЄДРПОУ 2891612971); тел. (067) 928-41-44.

 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху 
4-поверхової будівлі Одеського державного медичного університету 
загальною площею 20,8 м2.

Най ме ну вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський націо-
нальний медичний університет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4б.
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 замовни-

ка конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, 

інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЦЕНТРІНФОРМ» 
(код за ЄДРПОУ 32575249); тел. 723-49-59.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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 
щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до По-
ложення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки 
майна щодо об’єктів оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 вище 
7540 гривен 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 13.12.2019. 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. Місце зна хо дження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 18.12.2019 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.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення адміністративної будів-
лі літ. А-1, а саме: кабінет № 19 площею 13,0 м2, кабінет № 20 площею 
17,9 м2, кабінет № 21 площею 17,9 м2, кабінет № 22 площею 15,7 м2, кабінет 
№ 23 площею 19,3 м2, кабінет № 24 площею 17,9 м2, кабінет № 25 площею 
17,6 м2, кабінет № 26 площею 22,3 м2, загальною площею 141,6 м2 (офісні 
приміщення); нежитлові приміщення, склад В3-1 (з побутовою, коридором), 
загальною площею 327,5 м2; нежитлові приміщення, фруктосховище (части-
на складу, літ. В’’-1), загальною площею 131,8 м2; нежитлове приміщення, 
склад літ. Ж-1, загальною площею 103,9 м2; нежитлове приміщення, склад 
літ. З’-1, З’’-1 (промисловий склад № 2) загальною площею 166,6 м2; нежит-
лове приміщенням, склад з підвалом літ. В4-1 (овочесховище), загальною 
площею 365,0 м2; нежитлове приміщення, навіс літ. М (нетитульна каркасна 
споруда), загальною площею 99,4 м2; нежитлове приміщення, склад № 1, 
літ. Б-1, загальною площею 412,5 м2; нежитлове приміщення, магазин, літ. 
И-1, пункт склотари, літ. К-1, загальною площею 104,3 м2; нежитлове при-
міщення, склад В-1 (матеріальний склад № 5), загальною площею 133,6 м2; 
нежитлове приміщення, склад літ. Ж’-1 (овочесховище), загальною площею 
101,5 м2 (складські приміщення).

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Гребінки, 26а, м. Полтава.
Балансоутримувач: Філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «ВІТА ЮСТ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткова ознака подібності: нерухомість комплексного викорис-

тання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального при-
значення).

 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення громадського будинку 
(будинок фізкультури) площею 312,3 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Соборності, 37, м. Полтава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Комунальний заклад Дитячо-юнацька спор-

тивна школа імені О. Бутовського Полтавської обласної ради.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення громадської будівлі 

загальною площею 46,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Незалежності, 35/14, смт Нові Сан-

жари, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській об-

ласті.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Приватний нотаріус Охрей М. А.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 187 пло-
щею 1,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава.
Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне 

об’єднання МВС України по Полтавській області».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, 

автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.

 5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 32,34 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, просп. Миру, 

85а.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний за-

клад «Конотопський професійний ліцей».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Мицай В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-

складська або складська нерухомість.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 

8,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Замостянська, 5.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Тютюнник О. І.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

 7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 
119,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 46.
Балансоутримувач: Роменський коледж Сумського національного 

аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Стеценко В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

 8. Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 39,9 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Кузнечна, 2.
Балансоутримувач: Управління інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Громадська спілка «Сумський обласний ко-

мітет молодіжних організацій».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 
5,05 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27.
Балансоутримувач: Регіо наль ний офіс водних ресурсів у Сумській 

області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 

договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 

10,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Собор-

на, 76.
Балансоутримувач: Головне управління Національної поліції в Сум-

ській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-

говору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Управління поліції охорони в Сумській об-

ласті.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-

дівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для 
закладів харчування.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до
кументи, 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, зареєстро-
ваного 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 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналі-
зу звітності, проведеного Фондом державного майна України 14.02.2019 
№ 10-59-2927, регіо наль не відділення інформує про середні значення ціни 
послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів 
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, 
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встанов-
лення передавальних пристроїв), – 4 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися 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 21.12.2019 включно.

Конкурси відбудуться 27.12.2019 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 (05322) 56-27-32.

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

  Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 
305,6 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мли-
нівська, 71.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продажу на електрон ному аукціоні.

Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника 
конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Жито-
мирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській об-
ластях.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня.

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

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів 
станом на 31.12.2018 – 8546,17 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявнос-

ті): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 

3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 

площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які 
подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській та Жи то мирській 
областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за 
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підроз-
ділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для 
довідок 26-79-91.

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

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 
84,4 м2 в будівлі лазні-пральні (літ. А), що перебувають на балансі ди-
рекції «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторгсервіс».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Ужачинська, 5.

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

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 

платник робіт з оцінки – ФОП Горох О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-

ця – 2500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення (кабі-

нет) площею 22,1 м2 в адмінбудівлі, що перебуває на балансі Держав-
ного підприємства «Житомирторф».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Берди-
чівська, 25.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди.

Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 

платник робіт з оцінки – ФОП Афоніна Н. П.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-

ця – 2500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: частина нежитлових приміщень 

площею 532,1 м2 в навчально-адміністративного корпусі № 1, що пе-
ребуває на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного 
агроекологічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Бандери, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 

метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 

платник робіт з оцінки – ФОП Афоніна Н. П.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-

ця – 2500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: навчальний корпус № 2 (літ. 

Б) площею 720,6 м2; підвал спортзалу площею 251,8 м2 (літ. В); 
актовий зал з прибудовами площею 334,8 м2 в будівлі (літ. Г); при-
будова до актового залу (літ. М) площею 138,5 м2; склад (літ. Ж) 
площею 55,6 м2; склад (літ. Е) площею 51,8 м2, що перебувають на 
балансі Центру ПТО м. Житомир.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Троянівська, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 

метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 

платник робіт з оцінки – ТОВ «Спортивна індустрія Полісся».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-

ця – 8000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі порівняльної площі 

комплексного використання.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 5: підвальні приміщення – за-

хисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) – протира-
діаційне укриття № 22624 площею 192,2 м2, що під час приватизації 
не увійшли до статутного капіталу ДП «ПМК-158» ВАТ «Житомирводбуд» 
та перебувають на його балансі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Українських повстанців, 40.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди.
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Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; 

платник робіт з оцінки – ФОП Мацапура С. А.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-

ця – 2500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції 
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах цих 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 зазначе-

но також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни 
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду вико-
нання 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 під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділян-
ки); підтвердних документів.

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

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 
5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, 
вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та Жито-
мирській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити най-
ме ну вання об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який по-
дає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опуб лі ку-
вання цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рів нен ській та 
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 
(контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будів-
ництва – клуб-їдальня дитячого табору ВАТ «Чугуївська паливна 
апаратура».

Балансоутримувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Чугуївський р-н, 

смт Кочеток.
Мета проведення оцінки: відображення вартості об’єкта незаверше-

ного будівництва – клуб-їдальня дитячого табору ВАТ «Чугуївська палив-
на апаратура», який за рішенням суду повернутий у державну власність, 
у бухгалтерському обліку та визначення розміру збитків, завданих державі 
за час перебування зазначеного об’єкта у приватній власності.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс: (057)700-75-60, електрон на адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(незавершеного будівництва): згідно з матеріалами інвентаризації (зо-
крема інвентаризаційного опису № 1) станом на 27.02.2019, за резуль-
татами якої складений зведений акт інвентаризації майна від 13 березня 
2019 р., затверджений РВ ФДМУ по Харківській області 15 березня 2019 
р.: в наявності 1 об’єкт нерухомості – не завершена будівництвом будівля 
клубу-їдальні, встановлена нестача 2-х спальних корпусів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 8,01 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 15 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

об’єктів незавершеного будівництва, практичний досвід з визначення 
розміру збитків.

 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: ліфт.
Балансоутримувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-

нюється: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. За-
водська, 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта.
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, До-

нецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – ліфт.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 1,3 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

обладнання.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-

ме майно – магазин загальною площею 540,2 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-

нюється: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. За-
водська, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, До-

нецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – магазин загальною площею 540,2 м2.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окре-

ме майно – пункт з переробки сільськогосподарської продукції за-
гальною площею 447,9 м2.

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «ХАРКІВСЬКА 
ТЕЦ-5» (код за ЄДРПОУ 05471230).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низо-
ва, 76.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, До-

нецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля – пункт з переробки 
сільськогосподарської продукції загальною площею 447,9 м2.

Балансова залишкова вартість основних засобів (за останній звітний 
період) станом на 31.12.2018 – 0,0 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 76.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для підсобного 

господарства.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 4,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 

окреме майно – нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загальною 
площею 159,8 м2.

Балансоутримувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 

оцінюється: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Цен-
тральна, 103.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, До-

нецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один) – нежитлова будівля 
магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація від-

сутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
  6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації 

соціально-культурного призначення – будинок культури.
Балансоутримувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 

оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Травневе, вул. Фа-
брична, 12а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій 

та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля – будинок культури літ. 
А-2 з підвалом та ґанками загальною площею 1155,8 м2.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

Харківський р-н, с-ще Травневе, вул. Фабрична, 12а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація від-

сутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
  7. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації 

соціально-культурного призначення – лазня.
Балансоутримувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оці-

нюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Од-
норебрівська (колишня Чапаєва), 67.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, До-

нецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 (один) – нежитлова будівля – лазня літ. Б-1 загаль-
ною площею 66,0 м2.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Одноребрівська (колишня 
Чапаєва), 67.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – інформація від-
сутня.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
 8. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загаль-

ною площею 193,9 м2 прибудови першого поверху багатоповерхо-
вого житлового будинку, що перебуває на балансі Студентського міс-
течка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» (код за ЄДРПОУ 23912896).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 32а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укла-

дення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-

ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Суховій-Бісе-
ров С. Є.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 9. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загаль-

ною площею 134,2 м2 другого поверху (поз. № 1, 2, 3, 4, 10, I) та 
першого поверху (поз. № II, IV) 5-поверхової будівлі гуртожитку (інв. 
№ 8740101002444, літ. «В-5»), що перебувають на балансі Виробни-
чого структурного підрозділу «Харківське територіальне управління» філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Українська залізниця», код за ЄДРПОУ 41149437.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61052, м. Харків, вул. Євгена Кот-
ляра, 11.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укла-
дення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Дочірнє науково-виробниче підприємство 
«ФОН» Північно-східного наукового центру НАН України.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 10. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення площею 24,06 м2 другого поверху будівлі надшахтного 
стволу, що перебувають на балансі ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торець-
квугілля», код за ЄДРПОУ 33839013.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Гру-
шевського, 41.

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, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Буданова Л. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 11. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня загальною площею 88,85 м2, а саме: півзали площею 70,15 м2 та 
кімната площею 18,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі 
їдальні (інв. № 10320006), що перебувають на балансі Державного на-
вчального закладу «Сєвєродонецьке вище професійне училище», код за 
ЄДРПОУ 02540479.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл., м. Сєве-
родонецьк, просп. Центральний, 17.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою 
продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Луганській області РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях, телефон/телефакс (06452) 4-23-68, електрон на адреса: 
lugansk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Курганова Л. Г.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 12. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитло-

вого приміщення загальною площею 20,7 м2 на першому поверсі чо-
тириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 101311002), 
що перебуває на балансі Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля, код за ЄДРПОУ 02070714.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл., м. Сєверо-
донецьк, вул. Донецька, 41.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Луганській області РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях, телефон/телефакс (06452) 4-23-68, електрон на адреса: 
lugansk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Черненко К. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 13. Най ме ну вання об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення за-

гальною площею 169,6 м2, у тому числі підвалу – 52,9 м2, першого 
поверху 84,3 м2, другого поверху – 32,4 м2 адміністративного кор-
пусу (реєстровий номер 00130441.47.РИЕФЕЕ011), що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут висо-
ких напруг», код за ЄДРПОУ 00130441.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Батюка, 22.

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, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Укртрансснаб».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло-

женням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ним наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, за-
реєстрованого 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 для об’єктів оренди). У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання по-
слуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до По-
ложення); підтвердних документів.

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

встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова 
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з 
додатком 5 до Положення).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Хар-
ків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057) 
700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опуб-
лікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, 
Донець кій 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 най ме ну вання 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію.
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Управління продажу об’єктів малої  
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 2

ОДЕСЬКАТАМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях про проведення 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
«Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чорноморський яхт-клуб» (м. Одеса, пляж «Отрада», 16/2) 
(код ЄДРПОУ 33933233)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації:  h «Єдиний майновий 
комплекс державного підприємства «Чорноморський яхт-
клуб» (далі – Об’єкт, Об’єкт приватизації).
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33933233.
Місцезнаходження: м. Одеса, пляж «Отрада», 16/2. 
Відомості про об’єкт приватизації:
До складу об’єкта приватизації входять об’єкти нерухомості (бу-

дівлі, споруди, передаточні пристрої), обладнання, інструменти, при-
лади, інвентар, товарно-матеріальні цінності та оборотні активи та 
зобов’язання.

Об’єкти нерухомого майна: 
база, літ. «З», загальна площа – 232,2 м2;
огорожа яхт-клубу, літ. № 1-8; 
трансформаторна підстанція, літ. «О»; загальна площа – 54,0 м2; 
одноповерхова нежитлова будівля, літ. «Е», загальна площа – 

110,3 м2; 
постовий будинок в Отраді (Прохідна), літ. «В», загальна площа – 

4,4 м2; 
будівля диспетчерської, літ. «Б», загальна площа – 135,1 м2.
Функціональне використання та стан будівель: використовуються 

безпосередньо у діяльності підприємства, технічний стан будівель в 
цілому задовільний, елементи об’єктів в цілому придатні для експлуа-
тації, але потребують ремонту. 

Відомості про земельні ділянки: 
Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий номер 

5110137500:37:002:0001) загальною площею 2,9 га, яка була надана 
для експлуатації та обслуговування гідротехнічних берегозахісних спо-
руд і розміщення водно-спортивного комплексу яхт-клубу – державний 
акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ 
№ 205750, реєстр. № 030650500019 від 23.11.2006, зареєстрований 
на підставі розпорядження Одеської обласної державної адміністрації 
від 31.10.2006 № 728/А-2006.

Розташовані на зазначеній земельній ділянці гідротехнічні споруди 
не входять до складу Об’єкта приватизації, залишаються у державній 
власності.

Згідно з висновком ТОВ «Нове БТІ» щодо технічної можливості по-
ділу від 17.05.2019 Об’єкт приватизації розташовується на земельній 
ділянці площею 20550 м2.

Згідно з планом зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвер-
дженим Рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 № 1316-VІІ 
(який розміщено на сайті Одеської міської ради за посиланням http://
omr.gov.ua/ru/acts/council/89148/), Об’єкт розташований в проектній 
рекреаційній зоні. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини:

договори оренди щодо Об’єкта або його частини відсутні.
Види діяльності за КВЕД: 
42.91 Будівництво водних споруд (основний);
50.10 Пасажирський морський транспорт;
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту. 
Основними напрямами діяльності відповідно до Статуту є:
екскурсійна діяльність;
організація та проведення швартування і відшвартування яхт та су-

ден, постановки їх на якірні місця і зняття з якоря;
надання послуг з перевезення пасажирів та багажу морським тран-

спортом;
надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;
надання інформаційних та консультаційних послуг;
технічна експлуатація портових споруджень і гідротехнічних 

об’єктів;
забезпечення розвитку, реконструкції, модернізації і технічного пе-

реозброєння портових споруджень і гідротехнічних об’єктів;
здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства, 

охорони праці, навколишнього природного середовища і пожежної 
безпеки;

проведення реконструкції та капітального ремонту гідротехнічних 
споруд.

Основні показники господарської діяльності  
за останні три роки 

Показник Одиниця 
виміру 2016 рік 2017 рік 2018 рік 9 місяців 

2019 року
Станом 

на 30.11.2019

Чистий дохід від реалізації тис. грн 1988,1 2712,1 3191,8 2722,6 3255,2

Балансова вартість 
основних фондів

тис. грн 1309,0 1306,6 1257,7 1298,8 5239,9

Первісна вартість 
основних фондів

тис. грн 4881,8 4930,6 4940,1 2094,5 12403,3

Інші операційні доходи тис. грн 9,6 0,7 – – (-740,0) 

Дебіторська 
заборгованість

тис. грн 175,0 396,2 510,1 610,1 526,2

Кредиторська 
заборгованість

тис. грн 805,0 886,0 829,1 761,6 821,68

Фінансовий результат тис. грн (-140,8) 116,8 97,2 (-512,9) (-546,3)

Середньооблікова 
чисельність працівників

осіб 19 19 19 19 19

Вартість активів, що входять до складу Об’єкта приватизації, станом 
на 30.11.2019 – 6043182,12 грн. 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про 
сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи 
на території підприємства не утворюються та не зберігаються, еколо-
гічні збори та платежі не сплачувались. 
2. Інформація про аукціон

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 3 січня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

умовами, її зниженням стартової ціни встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
за методом покрокового заниженням 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

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

У разі придбання Об’єкта приватизації за рахунок залучених ко-
штів покупець повинен також подати інформацію про відповідного 
кредитора, а також документальне підтвердження, що такий креди-
тор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли 
такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не 
може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до статті 
8 цього Закону.

У випадках, передбачених законодавством про захист економічної 
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольно-
го комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання 
у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – до-
звіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист 
економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта приватизації для продажу на:
аукціоні з умовами – 6043182,12 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 3021591,06 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3021591,06 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результа-

тами аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 604318,21 грн (без ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 302159,11 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 302159,11 грн (без ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,6 грн (0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 01.01.2020).
Умови продажу Об’єкта приватизації, які покупець зобов’я

зується виконати: 
1. Не звільнювати працівників приватизованого підприємства, крім 

випадків звільнення працівників з власної ініціативи, протягом шести 
місяців з дня переходу до покупця права власності на Об’єкт прива-
тизації.

2. Погасити протягом шести місяців від дати переходу права влас-
ності наявну кредиторську заборгованість (станом на 30.11.2019 у 
розмірі 821680,29 грн), розмір якої коригуватиметься за результатом 
поточної діяльності.

3. Припинити юридичну особу – Державне підприємство «Чорно-
морський яхт-клуб» (код ЄДРПОУ 33933233, м. Одеса, пляж «Отра-
да», 16/2) відповідно до вимог ч. 1 ст. 28 Закону «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та статей 105, 107 Цивільного 
кодексу України. 
4. Додаткова інформація

Потенційні покупці перераховують реєстраційний та гарантійних 
внески на рахунок оператора електронного майданчика. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків та проведення перемож-
цем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пе-

реможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37187082063735 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43015722;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Одеській та Миколаївській областях
Рахунок № 37311082163735 
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43015722.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем роз-
ташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону або до ба-
лансоутримувача.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефони 
для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-72-62. Час роботи регіональ-
ного відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електронної пошти: 
odesa@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ ФДМУ 
по Одеській області від 09.12.19 № 725. 

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000004-3. 

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 60431,82 грн; 
аукціону зі зниженням стартової ціни – 30215,91 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 30215,91 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

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

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,
АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі від 04.12.2019 № 630 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації державної влас-
ності, а саме: «Нежитлові приміщення загальною площею 
1056,7 м2 (в тому числі: нежитлові приміщення загальною 
площею 243,5 м2 на першому поверсі, другий поверх загаль-
ною площею 402,3 м2 та третій поверх загальною площею 
410,9 м2) триповерхової будівлі ремонтно-механічної май-
стерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та склад-
ські приміщення загальною площею 307,2 м2 (реєстровий 
№ 01034707.5ФННМЯЕ004)», який розташований за адресою: 
м. Херсон, вул. Вишнева, 60 та перебуває на балансі Олешків-
ського міжрайонного управління водного господарства (код 
за ЄДРПОУ 01034707), шляхом викупу.

прийнято рішення  
про приватизацію

КонКУрси з відборУ  
сУб’ЄКтів оціноЧної  
діялЬності
підсумки коНкурсів з відбору  

суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК  
та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення оцінки державного майна,  
що відбувся 18.11.2019

1. Частина коридору площею 6,9 м2 будівлі актової зали на першо-
му поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсон-
ського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Універ-
ситетська, 27, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 2 дні.

2. Вбудоване нежитлове приміщення площею 10,3 м2 (кімната № 6) 
на другому поверсі адміністративної будівлі цеху обслуговування спо-
живачів № 3, що перебуває на балансі ХД АТ «Укрпошта», за адресою: 
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 29, перемо-
жець конкурсу – ПП «Експерт –Центр». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк 
виконання робіт – 4 дні.

3. Будівля їдальні загальною площею 271,794 м2, що перебуває 
на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії», за адресою: 
м. Херсон, вул. Баку, 8, переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по ВІН НиЦЬКІЙ 
та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  
державної власності, проведених 21.11.2019

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження до-
говору оренди – приміщення загальною площею 46,6 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 9,0 м2) на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики 
у Хмельницькій області, за адресою: вул. Лисенка, 8а, м. Волочиськ, 
Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість на-
дання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання 
послуг з оцінки – 4 календарних дні.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору 
оренди – приміщення загальною площею 59,7 м2 (у т. ч. площа загаль-
ного користування – 27,7 м2) на другому поверсі адміністративної бу-
дівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у 
Хмельницькій області, за адресою: вул. Лесі Українки, 154, м. Полонне, 
Хмельницька обл. визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». 
Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження догово-
ру оренди – літній майданчик площею 14,7 м2 Міської (Михайлівської) 
брами, що є пам’яткою архітектури та містобудування національно-
го значення (охоронний №727/2), що обліковується на балансі НІАЗ 
«Кам’янець», за адресою: вул. Замкова, 3, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг – Сервіс». Вартість надання 
послуг з оцінки – 4200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання по-
слуг з оцінки – 6 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації, від 21.11.2019

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

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вартість
Строк ви-

конання робіт 
(день)

 Визначення вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом продажу  
на електрон ному аукціоні

1 Об’єкт незавершеного будівництва – школа 
за адресою: Київська обл., смт Володарка, 
вул. Героїв Чорнобиля, 109

ПП «САНТ – 
2000»

9100 5


