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результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Регіо наль не відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ЮС КОНСАЛТ» 
(код ЄДРПОУ 34734229) договір купівлі-продажу будівлі котельні (колишньої) 
(інв. № 1796), тепломережі внутримайданчикової (інв. № 4743), хімводоочистки 
(інв. № 4781), що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вул. Харківська, 15. Ціна продажу об’єкта – 204 120,00 грн (двісті чотири тисячі сто 
двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 34 020,00 грн (тридцять чотири ти-
сячі двадцять гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу  
об’єкта малої приватизації

Регіо наль не відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «ЮС КОНСАЛТ» 
(код ЄДРПОУ 34734229) договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (будинок 
котельної) Літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труби димової Літ. 58, що роз-
ташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. 
Ціна продажу об’єкта – 254 200,80 грн (двісті п’ятдесят чотири тисячі двісті гри-
вень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 42 366,80 грн (сорок дві тисячі триста шістдесят 
шість гривень 80 коп.).

РІВНЕНСЬКА ТА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації, окремого майна

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля навісу за адресою: Житомир-
ська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 6а, що перебуває на балансі 
Новоград-Волинської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04053654), 
приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Загривою Христиною Олексан-
дрівною, яка єдина подала заяву на участь в електрон ному аукціоні з умовами, за 
ціною 110 400,00 грн (сто десять тисяч чотириста гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 
18 400,00 грн (вісімнадцять тисяч чотириста гривень 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
про приватизацію на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – окремого майна у складі: будівля інституту 
літ. А-3 площею 2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан (огорожа 
металева) (інв. № 10007639) у складі: паркан № 1, хвіртка № 2, 
хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І площею 146 м2 
(інв. № 10009049); замощення ІІ площею 929 м2 (інв. № 10009050); 
тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний 
«Дельта 2010-08» (інв. № 10007636), що розташований  
за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4 
та перебуває на балансі НЕК «Укренерго» (код за ЄДРПОУ 00100227)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h  будівля 
інституту літ. А-3 площею 2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан 
(огорожа металева) (інв. № 10007639) у складі: паркан № 1, хвіртка 
№ 2, хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І площею 146 м2 
(інв. № 10009049); замощення ІІ площею 929 м2 (інв. № 10009050); 
тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний «Дельта 
2010-08» (інв. № 10007636), розташовані за адресою: Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4 та перебувають на балансі НЕК «Укренерго» 
(код за ЄДРПОУ 00100227).
Інформація про ба лан со ут римувача: НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. Си-

мона Петлюри, буд. 25, тел.: +38 044 238 30 15.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: триповерхова 

будівля з підвалом введена в експлуатацію у 1983 році, розташована на правому 
березі річки Дніпро на відстані одного кілометра від греблі «ДніпроГЕС» та аркового 
мосту, який з’єднує правий берег міста з островом Хортиця.

Фундамент – залізобетонні блоки; стіни – залізобетонні панелі; міжповерхове пе-
рекриття – залізобетонні плити; підлога – паркет, плитка; дах – суміщений, рулонний; 
сходи – залізобетонні марші; підвал; опалення – центральне; електропостачання; 
водопровід; каналізація. Будівля має: два входи до підвалу з вулиці; два основних 
входи до першого поверху; на кожному поверсі по двоє сходових маршів.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,3061 га, када-
стровий номер земельної ділянки 2310100000:04:018:0155, яка передана в постійне 
користування Державному підприємству Український науково-дослідний, проектно-
вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект» 
(правонаступник НЕК «Укренерго»).

Цільове призначення земельної ділянки – для розташування інженерного кор-
пусу (код за КВЦПЗ 02.07).

Згідно з інформацією з державних реєстрів будь-які обтяження та заборони на 
земельну ділянку відсутні.

Функціональне використання об’єкта приватизації: адміністративна будівля.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини: відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням старто-

вої ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 26 березня 2020 року. Час про-
ведення аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповідно до 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без умов; аукці-
оні 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 пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного 
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна у складі: будівля інституту літ. А-3 площею 
2457,9 м2 (інв. № 10007638); паркан (огорожа металева) (інв. № 10007639) у скла-
ді: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, ворота № 4, ворота № 5; замощення І 
площею 146 м2 (інв. № 10009049); замощення ІІ площею 929 м2 (інв. № 10009050); 
тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635); лічильник 3-фазний «Дельта 2010-08» 
(інв. № 10007636), що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, 
вул. Вишневського, 4 та перебуває на балансі НЕК «Укренерго» (код за ЄДРПОУ 
00100227), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» із змінами, Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, та до-
вести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього Закону.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 4 670 725,28 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 335 362,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 2 335 362,64 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 467 072,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 233 536,26 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 233 536,26 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробіт-

ної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери 

рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та 
проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розра-
хунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 
42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перерахо-

вуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гарантійного вне-

ску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Дніпро-

петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перерахо-

вуються кошти).
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Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 76.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Тка-

ченко Ольга Анатоліївна, 061 226 07 76, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях від 19.02.2020 № 12/1-97.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000022-3.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 46 707,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 353,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 23 353,63 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання на вебсторінки 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію 
на електрон ному аукціоні об’єкта незавершеного 
будівництва – гаража (Літ. А, оглядова яма до Літ. «А») 
загальною площею 51,8 м2, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, 
вул. Мостова, буд. 2а 

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна хо дження: h  
об’єкт незавершеного будівництва – гараж (Літ. А, оглядова 
яма до Літ. «А») загальною площею 51,8 м2, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, 
вул. Мостова, буд. 2а.
Інформація про ба лан со ут римувача: Головне управління Держ-

гео кадастру у Запорізької області (код за ЄДРПОУ 39820689), 69095, 
м. Запоріжжя, вул. Українська,50. Контактна особа – Михайличенко 
Олена Миколаївна, тел. 0973672120.

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

Одноповерхова будівля об’єкта незавершеного будівництва – га-
ража складається з двох частин: розмір однієї частини в плані 26,2 м2 
з оглядовою ямою (площа 3,5 м2), розмір другої частини 25,6 м2. Бу-
дівля має два відокремлених входи (виконані металеві ворота). Фун-
даменти гаража – бутобетон. Будівлю гаража виконано із червоної 
цегли. Перекриття – залізобетонні плити. Покрівля відсутня. Підло-
га – бетонна, ущільнений ґрунт. Оглядова яма обладнана бетонними 
блоками та червоною цеглою. Рік побудови: 1996. Рівень будівельної 
готовності об’єкта приватизації – 57 %. Монтаж інженерних мереж 
та комунікацій по об’єкту не виконувались.

Об’єкт приватизації розташований у периферійній зоні смт Весе-
ле. Асфальтне замощення не виконано. Майданчик незавершеного 
будівництва – не огороджений. Під’їзд до гаража вільний.

Об’єкт приватизаці ї  розташований на земельній д і-
лянці площею 0,01 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2321255100:12:006:0068, цільове призначення – для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування; право постійного користування земельною ді-
лянкою зареєстроване за Головним управління Держгеокадастру у 
Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 39820689). обтяження прав на 
земельну ділянку відсутні;

Функціональне використання об’єкта приватизації – гараж.
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини від-

сутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 27 березня 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукці-
оні без умов; аукціоні 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 про-
ведення 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 в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – гаража (Літ. А, 
оглядова яма до Літ. «А») загальною площею 51,8 м2, що розташо-
ваний за адресою: Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, 
вул. Мостова, буд. 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна» із 
змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: За-
порізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Мостова, буд. 2а, 
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, 
та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 
цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 3907,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1953,50 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 1953,50 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 390,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 195,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 195,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховуєть-

ся ПДВ.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, код за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, код за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Запорізька обл., Ве-
селівський р-н, смт Веселе, вул. Мостова, буд. 2а.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: 

Шерстюк Юлія Миколаївна, 061 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 24.02.2020 № 12/1-99.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000029-1.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 39,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 19,54 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання на вебсторінки 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електрон ному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової 
житлової забудови у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга), 
що розташована за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації, його місце зна ходження: h  
об’єкт незавершеного будівництва – малоповерхова житлова 
забудова у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга), розташована 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, 
буд. 8.
Інформація про ба лан со ут римувача: ДП «Національна атомна енер-

гогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661 в особі 
ВП «Запорізька атомна електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964, 
71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова,133. Контак-
тна особа: Мєлікян Наталія Степанівна, тел. 380613953878.

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

до складу об’єкта приватизації входять: малоповерхова жит-
лова забудова у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга): БД-14 – Літ. А-2; 
прибудова – Літ. а; прибудова – Літ. а1; ґанок – Літ. а2; прибудова 
Літ. А-1; прибудова Літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; мансарда 
по Літ. А-1 – мс.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації – 46%. Фізич-
ний знос – 40%. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий 
та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та 
інші мережі: не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови 
першої черги м. Енергодар у кварталі, який обмежений вул. Моло-
діжна, вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації зна-
ходиться поряд з автовокзалом та неподалік від залізничного вокзалу 
й центрального міського ринку м. Енергодар, біля храму та поряд із 
трасою. Під’їзд до об’єкта приватизації здійснюється з пров. Тав-
рійський. Об’єкт приватизації: двоповерховий цегляний житловий 
блок – будинок. Фундаменти – стрічкові із блоків ФС. У підвальній 
частині й гаражному приміщенні – стіни із блоків ФС. Перекриття під-
валу – із залізобетонних пустотних плит. Підлога у підвалі – бетонна 
підготовка. На першому та другому поверхах виконано: стіни зі шла-
коблоку, облицьовані червоною цеглою, перегородки зі шлакоблоку і 
червоної цегли. Перекриття – залізобетонні пустотні плити. Виконана 
кладка стін і вентиляційних шахт горищного приміщення. Усередині 
будинку виконаний монтаж сходових щаблів по металевих косоурах. 

Ґанок – із цегли і бетонних щаблів. Двері та вікна – відсутні. Роботи 
з консервації об’єкта не проводились.

По об’єкту приватизації виконані тільки загально-будівельні 
(будівельно-монтажні) роботи по зведенню коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,0752 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:012:0104, цільове призначення – для іншої житлової 
забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження прав на земельну ділянку 
відсутні. Право власності оформлено за Державою Україна в особі 
Запорізької обласної державної адміністрації.

Функціональне використання об’єкта приватизації – малоповер-
хова житлова забудова.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини від-
сутні.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 25 березня 2020 
року. Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торго-
вою системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-
ні з умовами; аукціоні 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 про-
ведення 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 в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. 
БД-14/1 (1 черга), що розташована за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» із змінами, Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8, має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» із змінами, та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього Закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 092 525,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 546 262,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 546 262,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 109 252,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 54 626,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 54 626,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати Регіо наль ному від-

діленню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях на проведення оцінки об’єкта 
у розмірі 7 500,00 грн, без урахування ПДВ, протягом 30 днів з дня 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

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

Перерахування операторами електрон них майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, код за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти, суму ПДВ).
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, код за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, від-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі 
дні з 9.00 до 15.00 за місце зна хо дженням об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 8.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта 

приватизації: Грійова Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform2_23@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.02.2020 
№ 12/1-100.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000123-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
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аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 10 925,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 462,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 462,63 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання на вебсторінки 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля 
їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 1046,7 м2; 
сарай їдальні № 16 Літ. Б площею основи 25,6 м2, 
що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  будівля їдальні № 16 
на 100 місць загальною площею 1046,7 м2; сарай їдальні 
№16 Літ. Б площею основи 25,6 м2.
Місце зна хо дження: м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою:
1. Двоповерхову будівлю їдальні №16 на 100 місць Літ. А-2 з під-

валом загальною площею 1046,7 м2, з навісом а, ґанком а1, входом 
до пд а2, приямком а3, навісом а4, навісом а5, без обладнання та 
інвентарю. Рік побудови – 1962. Фундамент будівлі бетонний, стіни – 
цегла, покрівля рулонна, перекриття – з/бетон. Будівля обладнана 
опаленням, водопостачанням, каналізацією. Потребує проведення 
ремонту;

2. Сарай Літ. Б площею основи 25,6 м2. Рік побудови – 1962. Фун-
дамент та підлога – бетонні; стіни, покрівля, перекриття – металеві. 
Обладнано електропостачанням.

Право власності зареєстровано 14.09.2017. Реєстраційний номер 
об’єкта 1354336712110.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під 
об’єкт не відводилась.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000), юридична 
адреса: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. Контактний 
телефон (056) 407-73-01.
2. Інформація про аукціон

Електрон ний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі 
змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 01 квітня 2020 року. Час про-

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 1 590 998,00 грн;
п р о д а ж  н а  а у к ц і о н і  з і  з н и ж е н н я м  с т а р т о в о ї  ц і н и  – 

795 499,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 795 499,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результа-

тами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 

10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 159 099,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 79 549,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79 549,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодування Регіо наль ному відділенню послуг незалежного 

оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації, в розмірі 5 750,00 грн (п’ять тисяч сімсот п’ятдесят 
гривень 00 коп.) в місячний термін з дати укладення договору купівлі-
продажу.
4. Додаткова інформація

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дні-
про, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка 
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Коно-
пля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної 
пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 24.12.2020 №12/01-64-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000123-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 15 909,98 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 954,99 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 954,99 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
господарська будівля Літ. Б площею 65,2 м2 та гараж 
Літ. В площею 28,8 м2, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., Солонянський район, 
смт Солоне, вул. Гагаріна, 22 та перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України 
у Солонянському районі Дніпропетровської області 
(код за ЄДРПОУ 37916143)

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  господарська будівля 
Літ. Б площею 65,2 м2 та гараж Літ. В площею 28,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Дніпропетровська обл., Солонянський 

район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 22.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна господарська 

будівля Літ. Б площею 65,2 м2. Рік побудови – 1966. Покрівля ши-
ферна, підлога бетонна. Одноповерхова цегляна будівля гаража 
Літ. В площею 28,8 м2. Рік побудови – 1994. Покрівля шиферна, під-
лога бетонна.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 160661112250.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: 

земельна ділянка площею 0,2002 га за адресою: Дніпропетровська 
обл., Солонянський район, смт Солоне, вул. Гагаріна, 22 (када-
стровий номер 1225055100:03:005:0090) перебуває у користуванні 
Управління Державної казначейської служби України у Солонянсько-
му районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 37916143). 
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та об-
слуговування будівель органів державної влади та місцевого само-
врядування.

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

Інформація про ба лан со ут римувача: Управління Державної казна-
чейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської 
області (код за ЄДРПОУ 37916143).
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 01 квітня 2020 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, 
аукціоні 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 аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 4 646,02 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 323,01 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 323,01 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нара-

ховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону у розмірі 

10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 464,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 232,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 232,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації: 

без умов.
4. Додаткова інформація

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

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчи-
ків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків 

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-

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

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

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організа-
ції аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові 
дні з 9.00 до 16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Коно-
пля Людмила Григоріівна, тел. (044) 744-11-41, адреса електрон ної 
пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях від 24.02.2020 № 12/01-63-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2019-03-06-000002-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням старто-

вої ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електрон ною торговою 
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для 
кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 46,46 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 23,23 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23,23 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова 
будівля загальною площею 2935,1 м2, що перебуває 
на балансі Миколаївського окружного  
адміністративного суду

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
загальною площею 2935,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Заводська, 11.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Миколаївський окружний ад-

міністративний суд, ЄДРПОУ 35356555.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: м. Мико-

лаїв, вул. Декабристів, 41/10, телефони: (0512) 53-31-66; 53-31-67, 
e-mail: inbox@adm.mk.court.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: нежитлова будівля – двоповерхова з підвалом 
являє собою будівлю з кабінетним плануванням першого та друго-
го поверхів та приміщенням у два світла (колишній зал клубу). Крім 
того, є приміщення площею більше 100 м2, які можна використати 
під конференц-зали або офіси з відкритим плануванням. У підвалі 
розташовуються допоміжні приміщення (вбиральні, умивальники, 
насосна та ін.). Під’їзд до об’єкта здійснюється по асфальтованій 
вул. Заводській. Прилегла територія впоряджена. Рельєф місцевості 
має невеликий уклін. Навколо об’єкта будівлі та споруди морського 
торговельного порту, споруди гаражного кооперативу, житлові ба-
гатоповерхові будинки.

Відповідно до Державного акта на право постійного користування 
земельною ділянкою від 16.01.2012 земельна ділянка за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 11 площею 8062 м2 перебуває у по-
стійному користуванні Миколаївського окружного адміністративного 
суду. На земельній ділянці знаходиться захисна споруда цивільного 
захисту – сховище, обліковий №52032, площею 102,7 м2 за адресою: 
м. Миколаїв вул. Заводська, буд. 11-У, яка має спільну стіну з підва-
лом об’єкта приватизації, вхід до сховища окремий.

Наразі діє договір оренди від 01.08.2017 на об’єкт приватизації, 
укладений Регіо наль ним відділенням ФДМУ по Миколаївській об-
ласті (орендодавець) з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Бізнес Інтеграл» (орендар). Орендована площа – 3037,8 м2 (в т.ч. 
захисна споруда цивільного захисту – сховище, обліковий № 52032, 
площею 102,7 м2), розмір місячної орендної плати становить 67199,8 
грн, термін дії договору – до 26.02.2033.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового 
власника приватизованого майна.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 березня 2020 року, 

електрон ний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, у час, 
що визначений в електрон ній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукці-
ону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон-
ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Заводська, 11.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що сто-
суються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до 
Управління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській 
області Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-
ни по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м Миколаїв, 
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вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: 
(0512) 47-04-16, 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
51384,64 грн (п’ятдесят одна тисяча триста вісімдесят чотири грив-
ні 64 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5138,46 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні 

із зниженням стартової ціни: 25692,32 грн (двадцять п’ять тисяч 
шістсот дев’яносто дві гривні 32 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2569,23 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 25692,32 грн (двадцять п’ять тисяч шістсот 
дев’яносто дві гривні 32 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 2569,23 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Організатор аукціону: Регіо наль не відділення ФДМУ по Одесь-

кій та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 
тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеді-
лок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відпо-
відальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонко-
ва Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@
gmail.com.
4. Додаткова інформація

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в роз-
мірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шля-
хом), на рахунки оператора електрон ного майданчика, відкриті для 
сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на 
веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-
ський рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній 
казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: 
Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській облас-
тях, код ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціону 
реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
електрон ного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначей-

ський рахунок № UA 888201720355229002001163735, в Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: 
Регіо наль не відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, 
код ЄДРПОУ 43015722, сплачений гарантійний внесок переможця 
електрон ного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опубліку-
вання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електрон ній 
торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватиза-
ції переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Одеській та Миколаївській областях від 25.02.2020 № 33-У «Про 
затвердження стартових цін об’єкта малої приватизації» нежитлова 
будівля загальною площею 2935,1 м2, що перебуває на балансі Ми-
колаївського окружного адміністративного суду, ЄДРПОУ 35356555 
та розташований в м. Миколаєві, вул. Заводська, 11.

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-13-000003-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стар-

тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової 
ціни, що становить 513,85 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що ста-
новить 256,92 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майдан-
чика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – будівлі котельні загальною площею 56,7 м2, 
що знаходиться за адресою: 35705, Рівненська 
область, м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18 та перебуває 
на балансі ТзОВ «Пересувна механізована колона № 63», 
код за ЄДРПОУ 01273421

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля котельні  
загальною площею 56,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 35705, Рівненська область, м. Здол-

бунів, вул. Кутузова, 18.
Ба лан со ут римувач: ТзОВ «Пересувна механізована колона № 63», 

код за ЄДРПОУ 01273421.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Рівнен-

ська область, м. Здолбунів, вул. Стефановича, 4, тел.0672976012.
Відомості про об’єкт приватизації:
одноповерхова, цегляна, окремо розташована будівля котельні 

загальною площею 56,7 м2. Об’єкт приватизації розташований в 
периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий час не 
експлуатується, обладнання відсутнє, стан задовільний. Інформація 
щодо земельної ділянки, на якій розташована будівля котельні, від-
сутня (лист від 07.03.2019 8-17-02-1224/2-19 Головного управління 
Держгеокадастру у Рівненській області).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовою.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 27 березня 

2020 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-

блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних про-
позицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу 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. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної 
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за на-
явності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами: 80 060,00 грн (вісімдесят 
тисяч шістдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 8 006,00 грн (вісім тисяч шість 
гривень 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни: 40 030,00 грн (сорок тисяч тридцять 
гривень 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 4 003,00 грн (чотири тисячі три 
гривні 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 40 030,00 грн (сорок тисяч тридцять 
гривень 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 4 003,00 грн (чотири тисячі три 
гривні 00 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Умови продажу:
переможець аукціону відшкодовує Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведен-
ня незалежної оцінки в сумі 3 300,00 грн (три тисячі триста гривень 
00 коп.) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

1. 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 май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062;

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахуван-
ня реєстраційного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ.

МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651

2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-
25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи 
регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – 
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної 
пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіо наль ного відділення ФДМУ по Рівненській 
та Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.
html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який під-
лягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором 
електрон ного майданчика та учасником з урахуванням положень аб-
зацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем 
електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджено наказом Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 21 лютого 2020 р. № 125 (протокол № 2 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі ID: UA-AR-P-2019-01-03-000010-1.

Періоди між аукціонами:
аукціон з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукці-

оном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опубліку-
вання інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

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 – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 800,60 грн (ві-
сімсот гривень 60 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
400,30 грн (чотириста гривень 30 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціо-
ну становить 1 % (один відсоток) – 400,30 грн (чотириста гривень 
30 коп.).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівлі столової загальною площею 
472,5 м2, що знаходиться за адресою: Рівненська 
область, Радивилівський район, с. Пустоіванне, 
вул. Першотравнева, 28-а та перебуває на балансі 
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ 00372753

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h будівля столової  
загальною площею 472,5 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Рівненська область, Радивилівський 

район, с. Пустоіванне, вул. Першотравнева, 28-а,
Ба лан со ут римувач: ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ 

00372753.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: Рівнен-

ська область, м. Дубно, пров. Центральний, 1.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля 

столової загальною площею 472,5 м2. Об’єкт приватизації розташова-
ний в периферійній частині населеного пункту. Будівля тривалий час 
не експлуатується, комунікації відсутні, стан задовільний. Інформація 
щодо не сформованої земельної ділянки, на якій розташована будівля 
столової, відсутня (лист від 07.03.2019 8-17-02-1224/2-19 Головного 
управління Держгеокадастру у Рівненській області).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 30 березня 

2020 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електрон ній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукці-
ону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу 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. У разі якщо об’єкт, який пропо-
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нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводить-
ся аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової 
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за на-
явності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами: 656 483,00 грн (шістсот 
п’ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три гривні 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 65 648,30 грн (шістдесят п’ять ти-
сяч шістсот сорок вісім гривень 30 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни: 328 241,50 грн (триста двадцять вісім 
тисяч двісті сорок одна гривня 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 32 824,15 грн (тридцять дві тисячі 
вісімсот двадцять чотири гривні 15 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 328 241,50 грн (триста двадцять ві-
сім тисяч двісті сорок одна гривня 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 32 824,15 грн (тридцять дві тисячі 
вісімсот двадцять чотири гривні 15 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.

Умова продажу:
переможець аукціону відшкодовує Регіо наль ному відділенню 

Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведен-
ня незалежної оцінки в сумі: 3800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень 
00 коп.) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

1. 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 май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062;

Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахуван-
ня реєстраційного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ.

МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-
25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи 
регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – 
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної 
пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщуються на сайті Регіо наль ного відділення ФДМУ по Рівненській 
та Житомирській областях: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.
html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який під-
лягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором 
електрон ного майданчика та учасником з урахуванням положень аб-
зацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем 
електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 24.02.2020 № 128, протокол № 3 засі-
дання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: ID:UA-AR-P-2019-01-04-000004-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукці-

оном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опубліку-
вання інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

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 – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 6 564,83 грн 
(шість тисяч п’ятсот шістдесят чотири гривні 83 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації: 
3 282,42 грн (три тисячі двісті вісімдесят дві гривні 42 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток): 3 282,42 грн (три тисячі двісті вісім-
десят дві гривні 42 коп.).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Рівненській та Житомирській областях 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
незавершеного будівництва – будівництва ферми 
на 200 голів ВРХ за адресою: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Дітинець, вул. Центральна, 19а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  будівництво ферми  
на 200 голів ВРХ.
Місце зна хо дження об’єкта: Житомирська обл., Радомишльський 

р-н, с. Дітинець, вул. Центральна, 19а.
Ба лан со ут римувач: Департамент регіо наль ного розвитку Жи-

томирської обласної державної адміністрації (10014, Житомирська 
обл., м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, код ЄДРПОУ 
39932654).

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта незавершеного будівни-
цтва входять:

корівник на 200 корів прив’язного утримання – одноповерхова бу-
дівля загальною площею 1644,7 м2, фундамент з/б, стіни – з/б панелі 
та частково цегляні, перегородки цегляні, перекриття – з/б панелі, 
підлога – бетон, рівень будівельної готовності – 60 %;

автомобільні ваги вантажопідйомністю 30 тонн на один проїзд 
загальною площею 144,2 м2, складаються із котлової копки та ви-
кладених по периметру з/б фундаментних блоків, рівень будівельної 
готовності – 39%;

бригадний будинок на 10 осіб – одноповерховий цегляний будинок 
загальною площею 80,1 м2, фундамент з/б, стіни та перегородки – це-
гляні, перекриття – з/б плити, рівень будівельної готовності – 44%;

амбулаторія ветпунктів ВРХ – одноповерховий цегляний будинок 
загальною площею 98,5 м2, фундамент з/б, стіни та перегородки це-
гляні, перекриття – з/б плити, рівень будівельної готовності – 51 %;

молочний блок – одноповерхове приміщення, прибудоване до 
корівника на 200 корів, загальною площею 140,6 м2, фундамент –  
з/бетон, стіни – з/б панелі, перегородки цегляні, перекриття –  
з/бетон, рівень будівельної готовності – 41 %;

кормопідготовчий цех для комплексів та ферм по виробництву мо-
лока – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 217,6 м2, 
фундамент з/б, стіни та перегородки цегляні, рівень будівельної го-
товності – 42 %;

котельня – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
176,4 м2, фундамент з/б, стіни цегляні, перекриття з/б, рівень буді-
вельної готовності – 50 %;

сховище для гною для ферм і комплексів ВРХ – об’єкт складається 
із котлової копки та розташованих по периметру з/б панелей, підлога 
бетонна, загальна площа об’єкта – 1800 м2;

траншея для зберігання силосу місткістю 1000 тонн – об’єкт скла-
дається із двох траншей, огороджених з двох боків з/б панелями, за-
гальна площа об’єкта – 1134,0 м2. Об’єкти розташовані на околиці на-
селеного пункту, неподалік малоповерхового житлового сектору.

Територія об’єкта не огороджена, об’єкт під охороною не пере-
буває, має вільний доступ.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 березня 2020 року. Час 

проведення визначається електрон ною торговою системою авто-
матично.

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.

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

Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у стат-
ті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1751469,31 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 875734,66 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 875734,66 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 175146,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 87573,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 87573,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта протягом п’яти років з моменту 

підписання акта передачі з можливою зміною його первісного при-
значення.
4. Додаткова інформація

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перераху-

вання реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахуван-

ня гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, 
за інформацією звертатися до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робо-
чі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: 
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 24.02.2020 № 126.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: UA-AR-P-2019-07-29-000003-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 20 (двадцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17514,69 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8757,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8757,35 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного 
будівництва, законсервованого об’єкта – школи 
за адресою: 34520, Рівненська область, Сарненський 
район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва, 
законсервований об’єкт – школа.
Місце зна хо дження об’єкта: 34520, Рівненська область, Сарнен-

ський район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповер-

хову будівлю незавершеного будівництва. Площа об’єкта незаверше-
ного будівництва – 900,7 м2, підвал – 518,6 м2. Стіни зведені з цегли, 
покриття – з залізобетонних плит, покритих руберойдом. Перекриття 
між поверхами – залізобетонні плити. Перестінки – цегляні, міжпо-
верхові сходи – бетонні, вхідні сходи бетонні частково зруйновані. 
Опоряджувальні роботи, комунікації, підлога, віконні та дверні про-
різи і роботи з благоустрою прилеглої території – не виконувались. 
Готовність об’єкта – 46%. Експлуатація елементів будівлі можлива 
за умови проведення їх ремонту.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершено-
го будівництва, належить до земель житлової та громадської за-
будови, земельні угіддя забудовані землі, в тому числі землі гро-
мадського призначення. Кадастровий номер земельній ділянці не 
присвоювався.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 30 березня 

2020 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».
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Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електрон ній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових 
пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукці-
ону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 
окремо в проміжку часу 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. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному 
аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводить-
ся аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової 
ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 22 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за на-
явності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами – 1 875 080,00 грн (один 
мільйон вісімсот сімдесят п’ять тисяч вісімдесят гривень 00 копі-
йок) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 187 508,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – 937 540,00 грн (дев’ятсот тридцять сім 
тисяч п’ятсот сорок гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 93 754,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій – 937 540,00 грн (дев’ятсот тридцять сім тисяч 
п’ятсот сорок гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 93 754,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): що становить 0,2 мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня 2020 року, становитиме 944 грн 60 коп.

Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ураху-
ванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, 
в розмірі 20% здійснюється протягом 30 календарних днів з дати но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Умови аукціону:
відшкодування покупцем Регіо наль ному відділенню Фонду дер-

жавного майна України по Рівненській та Житомирській областях вар-
тості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної 
оцінки в сумі 2950,00 грн (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 
копійок) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвід-
чення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

1. 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 май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062;

Рахунок UA308201720355559003001141358 (для перерахування 
реєстраційного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF 

UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE 

UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N

Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій 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.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-
25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи 
регіо наль ного відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – 
з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної 
пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщуються на сайті Регіо наль ного відділення ФДМУ: http://www. 
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який під-
лягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором 
електрон ного майданчика та учасником з урахуванням положень аб-
зацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем 
електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Рівненській 
та Житомирській областях від 24.02.2020 № 131 (протокол № 4 засі-
дання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній торговій 
системі: ID: UA-AR-P-2018-07-25-000099-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та 

аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціо-
ну (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію 
об’єкта);

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 – мінімальний крок аукціону становить 1 % 

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 18 750,80 грн 
(вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 80 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукці-
ону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта привати-
зації – 9 375,40 грн (дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 
40 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аук-
ціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта прива-
тизації – 9 375,40 грн (дев’ять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 
40 копійок).

Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – кінотеатру на 500 місць 
за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, 
мкр-н Шахтарський, 28а, ба лан со ут римувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  кінотеатр  
на 500 місць.
Місце зна хо дження: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, мкр-н 

Шахтарський, 28а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсут-

ній.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: ба лан-

со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ОНБ повернуто у державну власність за 

рішенням суду. Згідно з технічним паспортом на об’єкт незаверше-
ного будівництва кінотеатр на 500 місць є двоповерховою цегляною 
будівлею площею 1246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами 
площами 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2, початок будівництва – 1986 р. Кон-
сервація ОНБ не проводилась. Фундамент – залізобетонні блоки; 
перекриття – залізобетонні плити; стіни цегляні, місцями руйнування 
верхнього шару цегли та часткове руйнування зовнішніх несучих стін. 
Внутрішнє оздоблення – відсутнє. Вікна та двері – відсутні. Інженерні 
комунікації – відсутні. Покрівля рулонна. Відсоток будівельної готов-
ності ОНБ – 53 %, відсоток зносу – 40 %. Об’єкт приватизації розта-
шований у житловому кварталі міста Покровська, поруч пролягають 
внутрішньоквартальні асфальтовані шляхи.

Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
07.06.2018 № 126651346.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій роз-

ташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвою-
вався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. 
Відповідно до статей 19, 38 Земельного кодексу України земельна 
ділянка має статус земель комунальної власності житлової та громад-
ської забудови, що перебувають в запасі, відомості про обмеження 
та обтяження відсутні.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 27 березня 2020 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 №432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): 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 аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 3 127 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 563 500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 563 500,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожно-

го із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 312 700,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 156 350,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 156 350,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до покупця 
права власності на об’єкт приватизації;

завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в 
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» протягом трьох років з дати державної 
реєстрації права власності за Покупцем з можливою зміною його 
первісного призначення;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з момен-
ту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкоду-
вати Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта 
оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта ма-
лої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – кінотеатру 
на 500 місць за адресою: 85307, Донецька обл., м. Покровськ, м-н 
Шахтарський, 28а, у розмірі 7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 копі-
йок) (за договором №2 від 11.01.2019 про надання послуг з оцінки 
об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація

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

Рахунки для внесення операторами електрон них майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп-
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахуван-

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

ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахуван-

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

ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
валюта рахунка – EUR:
№ рахунку – UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 

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

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

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

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ба лан со ут римувач від-
сутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., м. По-
кровськ, мкр-н Шахтарський, 28а.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка 
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій 
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної по-
шти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 21.02.2020 
№ 00413.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000002-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
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дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 31 270,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 635,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 635,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – прибудованого магазину 
до 75-квартирного житлового будинку № 2 за адресою: 
85772, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, 
вул. Кошового, 3-Б, ба лан со ут римувач відсутній

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  прибудований 
магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2.
Місце зна хо дження: 85772, Донецька обл., Волноваський р-н, 

смт Донське, вул. Кошового, 3-Б.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач від-

сутній.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: ба лан-

со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: ОНБ повернуто у державну власність за 

Договором про розірвання договору купівлі-продажу. Згідно з тех-
нічним паспортом на об’єкт незавершеного будівництва – прибу-
дований магазин до 75-квартирного житлового будинку № 2 одно-
поверховий цегляний загальною площею 396 м2. Консервація ОНБ 
не проводилась.

Фундамент – залізобетонні блоки; стіни цегляні, місцями наскрізні 
тріщини; внутрішні перегородки цегляні – випадання та руйнування 
цегли, місцями повне руйнування перегородок. Внутрішнє оздоблен-
ня відсутнє. Вікна та двері відсутні. Комунікації не підведені. Покрівля 
відсутня. Відсоток будівельної готовності ОНБ згідно з технічним пас-
портом – 40 %. Об’єкт приватизації розташований у житловому квар-
талі смт Донське, під’їзні шляхи до об’єкта з твердим покриттям.

Інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
18.06.2018 № 127916070.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій роз-

ташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвою-
вався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. 
Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну 
власність не передавалась.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 27 березня 2020 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): 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 аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 202 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 101 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 101 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожно-

го із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 20 200,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 10 100,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 100,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
здійснити державну реєстрацію права власності згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» протягом двох місяців з дня переходу до Покупця 
права власності на об’єкт приватизації;

завершити будівництво об’єкта приватизації та ввести його в 
експлуатацію відповідно до вимог Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» протягом трьох років з дати державної 
реєстрації права власності за покупцем з можливою зміною його 
первісного призначення;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіо наль ному відділенню Фонду державного майна України по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної 
діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватиза-
ції – об’єкта незавершеного будівництва – прибудованого магазину до 
75-квартирного житлового будинку № 2 за адресою: 85772, Донецька 
обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3-Б, у розмірі 
6300,00 грн (шість тисяч триста гривень 00 копійок) (за договором №3 
від 11.01.2019 про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 

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

Рахунки для внесення операторами електрон них майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп-
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахуван-

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

ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахуван-

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

ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
валюта рахунку – EUR:
№ рахунка – UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 

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

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

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

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ба лан со ут римувач від-
сутній, об’єкт у вільному доступі за адресою: Донецька обл., Волно-
васький р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3-Б.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, 
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка 
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій 
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної по-
шти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 21.02.2020 
№ 00412.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000001-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 кален-
дарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 020,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 010,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 010,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі комбінату побутового 
обслуговування загальною площею 93,0 м2 за адресою: 
Донецька область, Нікольський р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, 13, що обліковується на балансі СТОВ 
«Первомайська птахофабрика»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
комбінату побутового обслуговування  
загальною площею 93,0 м2.
Місце зна хо дження: 87050, Донецька область, Нікольський район, 

с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: сільськогосподарське товари-

ство з обмеженою відповідальністю «Первомайська птахофабрика» 
(код ЄДРПОУ 00851979).

Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 87050, 
Донецька область, Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 5. 
Контактні дані: +380 6246) 9-21-18; +380 6246) 9-21-43, e-mail: 
volodarka@agrotis.com.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 
розташований об’єкт.

Інформація про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з 
цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Технічний 
стан будівлі незадовільний, розбиті шибки, зруйнована підлога. Пра-
во власності на об’єкт зареєстровано за державою в особі Верховної 
Ради України (свідоцтво про право власності від 24.07.2005).

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій роз-

ташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвою-
вався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. 
Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-
мельну ділянку, відсутні. Земельна ділянка в приватну чи комунальну 
власність не передавалась.
2. Інформація про аукціон

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 01.04.2020. Час проведення 

аукціону встановлюється електрон ною торговою системою відповід-
но до вимог Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукці-
оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропози-
цій): 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 аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій: встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 26086,34 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

13043,17 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13043,17 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кожно-

го із способів:
продаж на аукціоні без умов – 2608,63 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

1304,32 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1304,32 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо-

дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкри-
тих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесення операторами електрон них майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покуп-
ців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахуван-

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

ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахуван-

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

ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

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

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД: KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код: 

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

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

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

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 
payment)

Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, від-
критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 у робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька 
область, Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Телефон: 
(+380 6246) 9-21-18.

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

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ регіо наль ного відділення від 21.02.2020 р. № 00414.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000067-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 ка-
лендарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою про приватизацію об’єкта малої 
приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 260,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 130,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 130,43 грн.
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ІНфОрМацІя реГІО Наль Них вІДДІлеНь фДМУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Кіровоградській області

Оголошення орендодавця – Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
(Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській 
області) про намір передати в оренду нерухоме майно: приміщення 
гаража (літ. Б) площею 143,3 м2 та частини замощення, що до ньо-
го прилягає, орієнтовною площею 1000 м2, розміщене за адресою: 
м.Кропивницький, вул. Волкова, 7, що перебуває на балансі Концерну 
«Військторгсервіс», опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 
05.01.2020 № 7 (1287), у зв’язку з введенням в дію Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019» 
скасовується.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

Управління забезпечення реалізації повноважень 
в Черкаській області

У зв’язку із введенням в дію з 01.02.2020 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-
ІХ оголошення орендодавця – Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Черкаській області), опублі-
коване в газеті «Відомості приватизації» від 05.02.2020 № 7(1287) на 
стор. 7, про намір передати в оренду об’єкти державної власності, 
щодо яких надійшли заяви, а саме: частини нежитлового приміщення 
телемайстерні літ. І-1, і’, площею 76,2 м2 за адресою: вул. Надпільна, 

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди маЙНа

222, м. Черкаси та приміщення їдальні за адресою: вул. Смілянська, 
84, м. Черкаси площею 278,4 м2, вважати недійсним.

Управління забезпечення реалізації повноважень 
в Чернігівській області

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ, який на-
брав чинності 27.12.2019 та введений в дію з 01.02.2020, оголошен-
ня орендодавця – Регіо наль ного відділення ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях (Управління забезпечення 
реалізації повноважень в Чернігівській області) про намір передати в 
оренду державне нерухоме майно, опубліковане в газеті «Відомості 
приватизації» № 7(1287) від 05.02.2020 на стор. 7, а саме:

нежитлове приміщення площею 54,9 м2 на першому поверсі бу-
дівлі навчального корпусу за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 
56, що обліковується на балансі Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту, для розміщення буфету, який не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі;

частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому 
поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, 
що обліковується на балансі Головного управління Національної по-
ліції в Чернігівській області, для розміщення банкомата;

нежитлові приміщення площею 53,4 м2 одноповерхової адмі-
ністративної будівлі за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 83а, що обліковуються на балансі Управління поліції 
охорони в Чернігівській області, для здійснення торговельної діяль-
ності та вантажних перевезень;

нежитлове приміщення будівлі гаража № 709 площею 159,67 м2 за 
адресою: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Юві-
лейна, 7, що обліковується на балансі Філії «Військторг» Концерну 
«Військторгсервіс», для використання за призначенням;

нежитлові приміщення площею 114,34 м2 першого поверху будівлі 
гуртожитку за адресою: м. Чернігів, пров. Бакуринського, 18а, що об-
ліковуються на балансі Чернігівського професійного ліцею залізнич-
ного транспорту, для розміщення спортивного клубу,

вважати скасованим.

м. КИЇВ
У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про оренду дер-

жавного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ оголошен-
ня орендодавця – Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти 
державного майна, щодо яких надійшли заяви, скасовуються:

№ 
з/п Най ме ну вання Місце зна хо дження

Загаль-
на пло-
ща, м2

Опубліковано в 
газеті «Відомості 
приватизації» №, 
дата газети, стор.

1 Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення на 1-му поверсі складу цемен-
ту та алебастру (літ. «И»)

03148, м. Київ, 
вул. Героїв Космо-
са, 8а

159,8 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 7

2 Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення на 1-му поверсі літ. «Е» їдальні

04112, м. Київ, 
вул. Парково-
Сирецька, 4

44,76 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 8

3 Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення (на 1-му поверсі, 
літера Б)

01601, м. Київ, 
вул. Грушевського, 7

2,0 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 8

4 Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення (цокольний поверх, 
літера Б)

01601, м. Київ, 
вул. Грушевського, 7

6,0 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 8

5 Нерухоме майно – будівля павіль-
йону № 11

03127, м. Київ, 
пр. Академіка Глуш-
кова, 1

1220,5 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 8

6 Нерухоме майно – частина даху 
будівлі

04119, м. Київ, 
вул. Сім’ї Хохлових, 5

5,0 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 8

7 Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення (1-й поверх корпусу № 8) 0

03056, м. Київ, 
вул. Янгеля 1/37к

20,0 № 7 (1287), 
05.02.2020, стор. 8

8 Нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення адміністративної будівлі 
(пам’ятка архітектури та містобудуван-
ня місц. значення – Вищі жіночі курси, 
охор. № 63, охор. дог. від 23.03.2017 
№ 3461), 1-й поверх, літ. «А»

м. Київ, вул. Олеся 
Гончара, 55а

1,5 № 8 (1288), 
12.02.2020, стор. 5

9 Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення (5-й та 6-й поверхи (каб. 501, 
502, 503, 601) будівлі, літ. А)

01601, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 34

131,0 № 8 (1288), 
12.02.2020, стор. 5

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе маЙНо в ореНду

ІНфОрМацІя ПрО ОреНДУ вІЙСьКОвОГО МаЙНа
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
Військової академії (м. Одеса) про проведення конкурсу 
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:  
Військова академія (м. Одеса), 65009, Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 10.
 Лот № 1. Нежитлове приміщення площею 98,6 м2, розта-

шоване у двоповерховій будівлі, за адресою: 65009, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, будівля інв. № 6; з метою роз-
міщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, 
у військових частинах.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – 
грудень 2019 року становить 3 462,76 грн (без ПДВ).
 Лот № 2. Нежитлові приміщення 2-го поверху загальною 

площею 48,8 м2, розташовані в двоповерховій будівлі (інв. № 6), що пе-
ребуває на балансі Військової академії (м. Одеса, військове містечко 
№ 17), за адресою: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська до-
рога, 10, з метою розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють 
побутове обслуговування населення (розміщення перукарні).

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – 
грудень 2019 року становить 2 055,66 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання 
об’єктів:

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна 
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

2. Використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 

дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого 
майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендовано-
му приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини 
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту 
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації при-
міщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з 
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди 
буде вважатися припиненим.

12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-
ності на орендоване майно.

13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

Документи для участі в конкурсі та конкурсні пропозиції пода-
ються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 кален-
дарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й день після публі-
кації цієї інформації.

Телефон/факс для довідок: (0482) 63-76-60.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної 

комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень та 

документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену 
належним чином копію звіту про фiнансовi результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларації про доходи або завірену в установленому порядку копію 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи, з наданням повноважень та копію до-
кумента, що посвідчує представника фізичної особи;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування орен-
ди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та 
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати 
(завдатку та гарантії); додаткові пропозиції до договору оренди; по-
відомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ 
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту 
Міністерства оборони України про оголошення  
конкурсу на право укладення договору оренди

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони 
України, адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху за-

гальною площею 27,5 м2 будівлі «Тир з підвалом» № 81 військо-
вого містечка № 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен-
ди – січень 2020 року становить 3 605,08 грн без ПДВ, для роз-
міщення приватного навчального закладу.

Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж 
на аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому оренд-
на плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно 
із законодавством.

2. Використання нерухомого військового майна згідно з цільовим 
призначенням, визначеним умовами конкурсу.

3. Термін дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) мі-
сяців. Продовження дії договору оренди можливе за погодженням з 
органом військового управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом 
оренди.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного (капітального) ремонту орендовано-
го майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здій-
снення.

7. Орендар забезпечує протипожежну безпеку та дотримання 
екологічних норм об’єкта оренди.

8. Зобов’язання щодо встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря, укладення договорів з 
постачальними організаціями.

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

10. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням 
завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата за 
перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць 
оренди.

11. Opендap нe мaє пpaвa нa приватизацію (викуп) орендовано-
го майна.

12. Зобов’язання орендаря застрахувати орендоване майно про-
тягом 10 робочих днів з дати укладення договору оренди на суму, не 
меншу ніж його вартість, згідно зі звітом/актом про оцінку майна на 
користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному чинним зако-
нодавством (франшиза безумовна – 0 %).

Основним критерієм визначення переможця 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;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним.
Відомості про претендента:
для юридичних осіб: засвідчені в установленому порядку копії 

установчих документів; копія звіту про фінансові результати учасника 

конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості 
за останній рік, завірена належним чином; довідка від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичних осіб: копія документа, що посвідчує особу; завірена 
належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта мало-
го підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

повідомлення про засоби зв’язку з претендентом конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом 

«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 5 (п’ять) 

календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день після 

публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за 
адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 39а. Для довідок e-mail: 
nsblvs.mtz@gmail.com.

ІНФОРМАЦІЯ 
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро 
про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного майна

 Об’єкт оренди: нежитлові вбудовані приміщення – к. 21, 22 
на першому поверсі будівлі ГП 32 площею 81,9 м2.

Адреса об’єкта оренди: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 63, війсь-
кове містечко № 7.

Ба лан со ут римувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Дніпро.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Базова орендна ставка за умови використання – 5779,73 грн.
Мета оренди: для розміщення кафе, що не здійснює продаж то-

варів підакцизної групи, та торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів підакцизної групи.

Базовий місяць орендної плати – жовтень 2019 р. визначений 
відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати 
за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ №786 
від 04.10.1995 (із змінами та доповненнями).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (що-

місяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції.

3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
інших умов конкурсу.

5. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар 
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку 
у розмірі тримісячної орендної плати.

6. Завдаток зараховується як орендна плата за останні 3 місяці 
оренди.

7. Ефективне використання орендованого майна.
8. Встановлення орендарем приладів обліку електропостачання, 

гарячого та холодного водопостачання, вивіз сміття і укладення пря-
мих договорів з постачальними організаціями.

9. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або 
іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди за 
виставленими рахунками.

10. Вжиття заходів для захисту навколишнього природного серед-
овища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта.

11. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів 
ремонту орендованого майна.

12. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному 
стані.

13. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період 
оренди та забезпечення його охорони.

14. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди на весь пе-
ріод оренди.

15. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання 
договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним 
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відно-
вити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.

16. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим 
використанням об’єкта оренди.

17. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
18. Термін дії договору оренди до трьох років.
19. Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який 

запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використан-
ня об’єкта оренди, та за інших рівних умов найбільшу орендну плату 
за базовий місяць розрахунку.

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

інформацію про засоби зв’язку з ним;
заяву про участь в конкурсі;
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фонд державного майна України повідомляє



Продовження таблиціПЕРЕЛІК 
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій  

і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності,  
що підлягають приватизації в 2020 році

Код 
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Статутний 

капітал, грн
Державна 
частка, % Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

38972277 ТОВ «ДОБРОБУТ-ПАРТНЕР» 18018, м. Черкаси, пров. Анато-
лія Пашкевича, 2

7326709,07 30,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

14314311 АТ «Хімтекстильмаш» 14001, м. Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 110 

994819,00 100,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

4601819 ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут 
конвеєробудування»

м. Львів, вул. Базарна, 20 324850,00 72,6920 Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях 

Апарат Фонду

14315718 ПАТ «Науково-дослідний інститут прогресивних 
наукових та технічних досліджень «Вектор»

м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а 7281800,00 100,0000 Міністерство енергетики та захисту до-
вкілля України

ПЕРЕЛІК 
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, 

що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2020 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

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

Київська обл., м. Обухів, 
вул. Малишка, 54

Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

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

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

32778065 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Воло-
димирське»

Миколаївська обл., Казанків-
ський р-н, с. Володимирівка, 
вул. Марії Павлової, 36

Регіо наль не відділення Фонду дер-
жавного майна України по Одеській 
та Миколаївській областях

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

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

01388199 Єдиний майновий комплекс дер-
жавного підприємства «Спеціалізо-
ваний будівельно-монтажнй поїзд 
по зв’язку № 853»

м.Київ, вул. Ремонтна, 12 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

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

Апарат Фонду

00205104 Державне підприємство «Чер-
каський державний завод хіміч-
них реактивів»

м. Черкаси, вул. Чигирин-
ська, 21

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

 33749517 Державне підприємство «Центр 
еколого-експертної аналітики»

м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35

Міністерство енергетики та захисту 
довкілля України

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

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

м. Львів, вул. Антоно-
вича, 90

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

00952485 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Дунаєвецький комбінат хлібо-
продуктів»

Хмельницька обл., Дунає-
вецький район, смт. Дуна-
ївці, вул. Лермонтова, 1

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

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

м. Івано-Франківськ, с. Ми-
китинці, вул. Юності, 2В

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

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)
Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ. 
В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло до статут-
ного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код 
за ЄДРПОУ 05460953

Він ницька обл., Туль-
чинський р-н, м. Туль-
чин, вул. Леонтовича 
Миколи, 61

ПрАТ «Тульчинське АТП 
10557», код за ЄДРПОУ 
05460953

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля лазні літ. «А» загальною площею 
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного капіта-
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247

Він ницька обл., 
Могилів-Подільський 
р-н, с. Козлів, вул. Пе-
ремоги, 37

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля будинку побуту літ. «А» загальною пло-
щею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла до 
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за 
ЄДРПОУ 00448195

Він ницька обл., Козя-
тинський р-н, с. Пляхо-
ва, вул. Подільська, 7а

СТОВ «Пляхівське», код 
за ЄДРПОУ 00448195

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поді-
лля», код за ЄДРПОУ 00448150

Він ницька обл., Гайсин-
ський р-н, с. Бубнівка, 
вул. Першотравне-
ва, 82А

ФГ «Людмила-Вінко», 
код за ЄДРПОУ 
35711815

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не увій-
шов до статутного капіталу КСП «Поділля», код 
за ЄДРПОУ 00448150

Він ницька обл., Гайсин-
ський р-н, с. Бубнівка, 
вул. Першотравне-
ва, 84А

ФГ «Людмила-Вінко», 
код за ЄДРПОУ 
35711815

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ 
А2 загальною площею 135,9 кв. м, що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00371914

Він ницька обл., м. Бар, 
вул. Героїв Чорноби-
ля, 10 

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ви-
щеольчедаївський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371593

Він ницька обл., 
Муровано-
куриловецький р-н, 
с. Вищеольчедаїв, 
вул. Урожайна, 3

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля колишнього клубу з антресоллю, підва-
лом п/А загальною площею 410,9 кв. м, ганком, 
прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного 
капіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 03058840

Він ницька обл., Козя-
тинський р-н, с. Іванків-
ці, вул. Шевченка Т., 29

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сит-
ковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 
00371765

Він ницька обл., Не-
мирівський р-н, смт. 
Ситківці, вул. Ман-
дролька, 27

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не 
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський 
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025

Він ницька обл., м. Ям-
піль, вул. Сонячна, 6

ПрАТ «Агроперероб-
ник», код за ЄДРПОУ 
00374025

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Виробнича будівля складу № 1 літ.А загальною 
площею 94,0 кв. м

Він ницька обл., Шарго-
родський р-н, с. Рахни 
Лісові, вул. Макарен-
ка, 32-А

Він ницька філія ПАТ 
«Укртелеком», код за 
ЄДРПОУ 01182204

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)
Мережа господарсько-побутової каналізації ви-
робничого майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в.

Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в. Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Колектор вузла очисних споруд господарчої та 
побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.

Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Напірний трубопровід незабруднених виробни-
чих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки 
біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.

Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Напірний трубопровід 1407 виробничих стіч-
них вод на ставки- накопичувачі, інв. № 3184, 
1985 р. в.

Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не відді-
лення онду по Він-
ницькій та Хмель-
ницькій областях

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

Напірний трубопровід питної води на вузол біо-
хімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.

Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Напірний трубопровід скиду очисних вод в аку-
мулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в.

Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 03374764

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 кв. м з 
оглядовими ямами літ. «б», «б1»

Він ницька обл, Бар-
ський р-н, м. Бар, 
вул. Кривоноса 66-А, 
гараж 2, 3

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Гараж загальною площею 20,2 кв. м Він ницька обл., м. Він-
ниця, вул. Чехова, 1а, 
ТВГ «Авіатор», гараж 
280 (303)

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Нежитлові приміщення на 3 поверсі в будівлі літ. 
А загальною площею 204,28 кв. м, у т.ч.: примі-
щення № 3-№ 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % ко-
ридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 % умивальника 
«VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3 сходової клітини 
«І», 1/3 сходової клітини «ІІ»

Він ницька обл., Бар-
ський р-н, м. Бар, 
майдан Святого Мико-
лая, 20

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею 
746,2 кв. м з ганком

Він ницька обл., м. Він-
ниця, вул. Промис-
лова, 7а

ПАТ «Південьзахідшлях-
буд», код за ЄДРПОУ 
03449841

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Будівля лікувально-профілактичного пункту літ. 
«№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з при-
будовою та ганком

Він ницька обл., м. Він-
ниця, вул. Промис-
лова, 7а

ПАТ «Південьзахідшлях-
буд», код за ЄДРПОУ 
03449841

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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

Нежитлове приміщення – приміщення пункту 
сигналізаційних прогнозів загальною площею 
86,9 кв. м

Хмельницька обл., Кра-
силівський р-н, с. Кре-
менчуки, вул. Цен-
тральна

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлове приміщення – бокс-гараж загальною 
площею 33,5 кв. м

Хмельницька обл., 
Летичівський р-н, смт. 
Летичів, вул. Ю.Савіць-
кого, 16/4

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Гараж загальною площею 20,3 кв. м Хмельницька обл., Те-
офіпольський р-н, смт. 
Теофіполь, вул. Небес-
ної Сотні, 27

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Гараж загальною площею 19,0 кв. м Хмельницька обл., Яр-
молинецький р-н, смт. 
Ярмолинці, вул. Шев-
ченка, 2, гараж 2

Державна установа 
«Хмельницька обласна 
фітосанітарна лабора-
торія», код за ЄДРПОУ 
38481895

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Гаражі загальною площею 87,3 кв. м Хмельницька обл., 
м. Хмельницький, 
вул. Я.Мудрого, 11

Регіо наль ний офіс 
водних ресурсів у Хмель-
ницькій області, код за 
ЄДРПОУ 05446893 

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровський, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з при-
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею 
115,9 кв. м

Дніпропетровська обл., 
Дніпровський р-н, 
с. Степове, вул. Вес-
няна, 4а

ВАТ «Баглійське», код за 
ЄДРПОУ 00488763

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях 

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

Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного 
пункту) площею 13,0 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Чер-
касова, 85Д

ПрАТ «Північний 
ГЗК», код за ЄДРПОУ 
00191023

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. За-
водська, 2

АТ «Дніпровська теплое-
лектроцентраль», код за 
ЄДРПОУ 00130820

Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України

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

Нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: прибудови 
літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ганок 
літ. а) загальною площею 388,0 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Со-
борна, 16а

ПАТ «Дніпровський мета-
лургійний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під 
А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. а, а1, 
загальною площею 189,6 кв. м, навіс літ. Б

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Ко-
валенка, 4

ПАТ «Дніпровський мета-
лургійний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 
423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, ганком 
№ 2, тротуаром І

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Со-
борна, 5

ПАТ «Дніпровський мета-
лургійний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 кв. м, 
у складі: прибудова літ. а-1, ганок літ. а, склад 
літ. Б 

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, Прохід-
ний тупик, 6

ПАТ «Дніпровський мета-
лургійний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею 
98,2 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, просп. Кал-
нишевського Петра, 27к

ПАТ «Пайп Нижньодні-
провський трубопро-
катний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393116

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

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

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів, затверджені наказом Фонду від 18.02.2020 № 290.

пропозицію (в окремому конверті);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кре-
диторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство 
(оригінал);

для фізичної особи: копію виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських фор-
мувань, завірену печаткою (за наявності), підпис керівника; витяг з 
реєстру платників податку; копію паспорта ФОП; завірену належним 
чином копію податкової декларації ФОП платника єдиного податку 
про доходи за 2019 рік.

Конкурс відбудеться в КЕВ м. Дніпро за адресою: м. Дніп ро, 
вул. Полігонна, буд. 21 через 20 календарних днів з моменту 
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Термін прийняття конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з мо-
менту публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому кон-
верті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника кон-
курсу, або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних 
осіб, які працюють без печатки).

Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 
буд. 21, к. 4.

За додатковою інформацією звертатися за тел. (097) 765-56-17, 
Лідія Ладатко, (097) 765-56-17.
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Продовження таблиціПродовження таблиці

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)

Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею 
48,3 кв. м

Дніпропетровська 
обл., смт. Царичанка, 
вул. 14-ї Гвардійської 
Дивізії, 8

Головне управління 
статистики у Дніпропе-
тровській обл., код за 
ЄДРПОУ 02359946

Державна служба 
статистики України

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

Гараж на дві машини загальною площею 
51,03 кв. м

Дніпропетровська обл., 
Томаківський р-н, смт. 
Томаківка, вул. Неза-
лежна, 1

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Томаківському 
районі Дніпропетровської 
області, код за ЄДРПОУ 
36729802

Державна казна-
чейська служба 
України

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

Гараж загальною площею 33,7 кв. м Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Свято-
Миколаївська, 43, гараж 
2, 50000

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Криворізькому 
районі Дніпропетровської 
області, код за ЄДРПОУ 
38032070

 Державна казна-
чейська служба 
України

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

Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною площею 
120,2 кв. м

Запорізька обл., За-
порізький р-н, смт. 
Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомоль-
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код 
за ЄДРПОУ 21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»

Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею 
41,9 кв. м

Запорізька обл., За-
порізький р-н, смт. 
Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомоль-
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код 
за ЄДРПОУ 21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»

Склад ПММ, літ. М, загальною площею 
19,7 кв. м

Запорізька обл., За-
порізький р-н, смт. 
Кушугум, вул. Історична 
(вул. Комсомоль-
ська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код 
за ЄДРПОУ 21560766

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»

Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною 
площею 612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 
площею 22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жо-
лоб № 5 площею 93,2 м. п.; паркан № 4 площею 
76,8 кв. м; станція насосної артсвердловини 
площею 22,4 кв. м; дробарка «Волгарь», інв. 
№ 457012; дробарка «Волгарь», інв. № 457014; 
шафа платтєва з антресоллю, нв. № 700390; 
шафа платтєва з антресоллю, інв. № 700391; пе-
ресувна підстанція ПКТП, інв. № 400632; трактор 
МТЗ-572, інв. № 400672; трансформатор МТЗ-
80, інв. № 400698

Запорізька обл., Поло-
гівський р-н, м. Пологи, 
вул. Кар’єрна, 28

ТОВ «Гірничодобувна 
компанія «МІНЕРАЛ», код 
за ЄДРПОУ 00191253

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, К11, 
К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня, 
літ К6, площею 74,5 кв. м; зварювальний цех, літ. 
К7, площею 36,9 кв. м; склад, літ. К8, площею 
20,0 кв. м; гараж літ. К9, площею 55,3 кв. м; ди-
мова труба, літ. К15; майданчик котельної І

Запорізька обл., Поло-
гівський р-н, м. Пологи, 
вул. Кар’єрна, 28

ТОВ «Гірничодобувна 
компанія «МІНЕРАЛ», код 
за ЄДРПОУ 00191253

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлове приміщення № 7 основної частини 
літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 кв. м

Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Туристична 
(вул. Єгорова), 2а

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИ-
ЛИВ», код за ЄДРПОУ 
14311459

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Підвал (склад) літ. В, загальною площею 
82,0 кв. м

Запорізька обл., м. За-
поріжжя, пр. Соборний 
(пр. Леніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД», код за ЄДРПОУ 
00191247

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Підвал (гараж) літ. Д, загальною площею 
42,0 кв. м

Запорізька обл., м. За-
поріжжя, пр. Соборний 
(пр. Леніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД», код за ЄДРПОУ 
00191247

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею 
221,4 кв. м

Кіровоградська обл., 
Маловисківський район, 
смт. Смоліне, вул. Тран-
спортна, 4

ДП «Східний ГЗК», код за 
ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України

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

Нежитлове приміщення (підвальне) загальною 
площею 34,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, 
смт. Приютівка, вул. За-
лізнична, 5

ТОВ «Користівське 
хлібоприймальне підпри-
ємство», код за ЄДРПОУ 
00951853

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
р-н, м. Мала Виска, 
вул. Центральна (вул. 
Жовтнева), 132/1

ТДВ «Маловисківське 
хлібоприймальне підпри-
ємство», код за ЄДРПОУ 
00954774

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлове підвальне приміщення загальною 
площею 38,4 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
р-н, м. Новомиргород, 
вул. Садова, 14/19

ТОВ «Вентура», код за 
ЄДРПОУ 32155508

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлове підвальне приміщення загальною 
площею 25,5 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
р-н, м. Новомиргород, 
вул. Шевченка, 2/3

ПрАТ «Новомирго-
родське автотран-
спортне підприємство 
13545», код за ЄДРПОУ 
03117398

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Підвальне приміщення загальною площею 
164,2 кв. м

Кіровоградська обл., 
Добровеличківський 
р-н, м. Помічна, вул. Га-
гаріна, 54

ПАТ «Помічнянський еле-
ватор», код за ЄДРПОУ 
00951899

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Підвальне приміщення прийомо – здаточного 
корпусу загальною площею 187,7 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський 
р-н, м. Новоукраїнка, 
вул. Курчатова, 42-а

СТОВ «Степ-Агро», код 
за ЄДРПОУ 31411114

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлове приміщення загальною площею 
260,8 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, 
вул. Бульварна (вул. 
Свердлова), 43

ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКС-
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ 
37583626

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Виробничий будинок (забійний цех) загальною 
площею 93,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Голованівський р-н, 
смт. Голованівськ, 
вул. Щаслива (вул. 
Крупської), 10

ЗАТ «Голованівський 
хліб», код за ЄДРПОУ 
00378750

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлове приміщення загальною площею 
192,9 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Кропивниць-
кий (м. Кіровоград), 
вул. Лавандова (вул. 
Тореза), 27-а

ТДВ «Кіровоградське 
автотранспортне підпри-
ємство 13554», код за 
ЄДРПОУ 05465761

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях 

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

Нежитлова будівля загальною площею 
227,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
Олександрівський р-н, 
с. Бовтишка, вул. Со-
снова (вул. Радгосп-
на), 18

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО ІМ. РАЄВСЬКО-
ГО, код за ЄДРПОУ 
23100218

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській 
областях

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

Нежитлова будівля загальною площею 
104,3 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Ге-
роїв Крут (вул. Луначар-
ського), 6

Головне управління 
статистики у Кірово-
градській обл., код за 
ЄДРПОУ 02360926

Державна служба 
статистики України

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

Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» за-
гальною площею 107,8 кв. м, гараж на 3 бокси 
літ. «Б»

Кіровоградська обл., 
Онуфріївський р-н, смт. 
Онуфріївка, вул. Михай-
ла Скляра, 10

Головне управління 
Держспоживслужби в 
Кіровоградській області, 
код за ЄДРПОУ 40342220

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлова будівля загальною площею 104,3 
кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. Ге-
роїв Крут (Луначар-
ського), 6

Головне Управління 
статистики у Кірово-
градській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926

Державна служба 
статистики України

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

Регіо наль не відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Нежитлові будівлі у складі: адміністративний 
будинок, А загальною площею 557 кв. м, гаражі, 
Б загальною площею 362,6 кв. м, насосна, В 
загальною площею 4,5 кв. м, відстійник, Г за-
гальною площею 5,5 кв. м

Івано-Франківська обл., 
Калуський р-н, с. Нови-
ця, вул. Шевченка, 1б

Галицьке міжрайон-
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01037577

Державне агентство 
водних ресурсів 
України 

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

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)

Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) за-
гальною площею 229,6 кв. м; крематорій (Б) 
загальною площею 35 кв. м; гараж (В) загальною 
площею 53,1 кв. м

Івано-Франківська 
обл., Косівський район, 
с. Кути, вул. Снятин-
ська, 117

Косівська районна дер-
жавна лікарня ветери-
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699632

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів 

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

Районна державна лікарня ветеринарної медици-
ни у складі: основна будівля (А) загальною пло-
щею 553,2 кв. м; гаражі (Б) загальною площею 
141 кв. м; ворота, огорожа № 1, криниця № 2

Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. І. 
Франка, 21

Головне управління 
Держпродспоживслуж-
би в Івано-Франківській 
області, код за ЄДРПОУ 
40309088

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів 

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

Нежитлова будівля магазину загальною площею 
198,0 кв. м

Івано-Франківська обл., 
Коломийський р-н, 
смт. Гвіздець, вул. І. 
Франка, 67

Державне підприємство 
спиртової та горілчаної 
промисловості «Укр-
спирт», код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство роз-
витку економіки, 
торгівлі та сільсько-
го господарства 
України

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

Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. 
А, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею 
351,20 кв. м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м, 
огорожа № 1

м. Чернівці, вул. Крижа-
нівського Б., 23-А

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Окреме майно у складі: Путильська районна ла-
бораторія літ А загальною площею 133,50 кв. м, 
віварій літ. Б загальною площею 53,40 кв. м, 
сарай літ. В загальною площею 75,50 кв. м, уби-
ральня літ. Г загальною площею 2,24 кв. м

Чернівецька обл., 
Путильський р-н, смт. 
Путила, вул. Кобилян-
ської О., 18

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Окреме майно у складі: будівля ветлабораторії 
літ. А загальною площею 338,30 кв. м, сарай-
склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е, 
убиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, смт. 
Глибока, вул. Героїв Не-
бесної сотні, 1б

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код 
за ЄДРПОУ 40416813

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Регіо наль не відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною 
площею 474,30 кв. м, що не увійшла до статут-
ного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», 
код за ЄДРПОУ 00857404

Київська область, 
Васильківський район, 
с. Плесецьке, вул. Ва-
ровицька, 20-а

ПАТ «Дзвінкове», код за 
ЄДРПОУ 00857404

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») за-
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до 
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)

Київська область, 
Таращанський район, 
с. Лука, вул. Завод-
ська, 6

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Приміщення магазину (літ. А-1) загальною 
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного 
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за 
ЄДРПОУ 01375038

Черкаська обл., м. Таль-
не, вул. Кар’єрна, 16

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Таль-
нівський щебзавод», код 
за ЄДРПОУ 01375038

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною пло-
щею 732,9 кв. м

Черкаська обл., 
м. Шпола, вул. Лозуват-
ська, 53

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Державна служба 
статистики України

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

Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок 
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною 
площею 502,3 кв. м

Черкаська обл, 
м. Кам’янка, пров. Галі 
Кудрі, 4

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області, код за ЄДРПОУ 
02357999

Державна служба 
статистики України

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

Перехідна галерея, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», код за 
ЄДРПОУ 04371845

Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Друж-
би Народів, 34

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710

Чернігівська обл., Козе-
лецький р-н, м. Остер, 
вул. Зайцева, 127

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Будівля машинного відділення (разом зі скла-
довою частиною об’єкта нерухомого майна – 
технологічною каналізацією), що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», 
код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., смт. 
Талалаївка, вул. Кому-
нальна (вул. Ватутіна), 2

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Будівля операторної з приналежним майном, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черні-
гівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., Ічнян-
ський р-н, с. Тростя-
нець, вул. Миру, 14

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Нежитлова будівля, що не увійшла до статутного 
капіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ 
30005432

Чернігівська обл., При-
луцький р-н, с. Перево-
лочна, вул. Шкільна, 20

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за 
ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл., смт. 
Ріпки, вул. Гагарі-
на, 56-А

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях 

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

Будівля операторної з площадкою асфальтобе-
тонною, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 
03362710

Чернігівська обл., При-
луцький р-н, с. Яблунів-
ка, вул. Яблунева, 40-Б

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській, Черкась-
кій та Чернігівській 
областях

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

Гараж загальною площею 50,5 кв. м Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Покров-
ська, 14е

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України 

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

Гараж загальною площею 28,4 кв. м Чернігівська обл., 
м. Бобровиця, вул. Не-
залежності, 29а/1

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Група нежитлових будівель у складі: – нежитлова 
будівля (А-1) загальною площею 282,3 кв. м; – 
гараж (Г) загальною площею 35,9 кв. м; – вби-
ральня (Т) загальною площею 3 кв. м

Чернігівська обл., 
м. Новгород-
Сіверський, вул. По-
штова, 13

Північний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Нежитлова будівля з господарськими будівлями 
та спорудами у складі: будинок А загальною 
площею 257,2 кв. м; прибудова а загальною пло-
щею 6,4 кв. м; прибудова а1 загальною площею 
27,0 кв. м; ганок а2; колодязь К

Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, 
с. Кобижча, вул. Кашта-
лянівка, 1

Бобровицька районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00721219

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок 
А загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а 
загальною площею 21,2 кв. м; ганок а1; сарай Б 
загальною площею 26,3 кв. м; прибудова б за-
гальною площею 4,6 кв. м; прибудова б1 загаль-
ною площею 5,5 кв. м; вбиральня У; колодязь К

Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, 
с. Осовець, вул. 9-го 
Травня, 2а

Бобровицька районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00721219

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція 
(2 од.), столи (5 од.)

Львівська обл., м. Жи-
дачів, вул. Фабрична, 4

ПАТ «Жидачівський 
целюлозно-паперовий 
комбінат», код за ЄД-
РПОУ 0278801

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

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

Група інвентрних об’єктів у складі: автонаванта-
жувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, 
автомашина УАЗ-469Б

м. Львів. вул. Братів 
Міхновських, 32а

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Рем-
Трест», код за ЄДРПОУ 
38425631 (зберігач)

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

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

Будівля дренажного складу з відділенням дро-
блення (А-1) загальною площею 3837,2 кв. м

Львівська обл., м. Стеб-
ник, вул. Дрогобиць-
ка, 127

ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», 
код за ЄДРПОУ 
36518912 (зберігач) 

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

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

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення 
колишнього медпункту площею 131,3 кв. м, 
санпропускник до їдальні загальною пло-
щею 31,2 кв. м, теплиця загальною площею 
93,5 кв. м, овочесховище

Львівська обл., м. Бо-
рислав, вул. Дрогобиць-
ка, 721

ВАТ «Галлак», код за 
ЄДРПОУ 05796446

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

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

Нежитлові підвальні приміщення площею 
25,5 кв. м

м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 55а

ПрАТ «Львівський місь-
кий молочний завод», 
код за ЄДРПОУ 00446368

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

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

Побутові приміщення площею 105,9 кв. м (буд. 
літ. «А-2»)

м. Львів, вул. Лемків-
ська, 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Приміщення контори площею 180,3 кв. м (бу-
дівля літ. «Б-1»)

м. Львів, вул. Лемків-
ська, 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Нове 
Село, вул. Дрогобиць-
ка, 92

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 40349068

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)

Група інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля водогрязелікування площею 
1124,8 кв. м;
нежитлова будівля пансіонату площею 3414,6 
кв. м;
нежитлова будівля клубу-їдальні площею 1607,0 
кв. м;
будівля спального корпусу площею 3073 кв. м 

Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/4; 
Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/5; 
Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/6; 
Львівська обл., Дрого-
бицький р-н, с. Модричі, 
вул. Курортна, 1/3

Санаторій «Нафту-
ся Прикарпаття», код 
за ЄДРПОУ 20795071 
(орендар)

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

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

Група інвентарних об’єктів у складі: одно-
поверховий будинок з підвалом літ.А; склад-
диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; госпо-
дарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; 
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова 
вбиральня літ. Д

Закарпатська обл., 
м. Чоп, вул. Темето, 13

Ужгородське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 22112708 

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Нежитлова будівля контори Закарпатська обл., 
м. Берегово, вул. Гео-
логів, 31б

Державне підприємство 
«Українська геологічна 
компанія», код за ЄД-
РПОУ 38078094

Державна служба 
геології та надр 
України

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

Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м. Волинська обл., Ста-
ровижівський р-н, 
смт. Стара Вижівка, 
вул. Привокзальна, 2

Головне управління 
статистики у Волинській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359662

Державна служба 
статистики України

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

Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 33 кв. м Волинська обл., м. Но-
воволинськ, вул. Шеп-
тицького Митрополита 
(вул. Піонерська), 18

Західний офіс Держау-
дитслужби, код за ЄД-
РПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Гараж /Літер П-1/ загальною площею 132,2 кв. м Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Підга-
єцька, 13

Західний офіс Держау-
дитслужби, код за ЄД-
РПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Гараж, літер /А-1/ загальною площею 39,8 кв. м Волинська обл., смт. 
Іваничі, вул. Грушев-
ського (вул. Радян-
ська), 1

Західний офіс Держау-
дитслужби, код за ЄД-
РПОУ 40479801

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Магазин № 2 Одеська обл., м. Ізмаїл, 
Болградське шосе, 12

ТОВ «Мрія», код за ЄД-
РПОУ 1037956

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Одеській та Мико-
лаївській областях

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

Пасажирський павільйон в Лузанівці м. Одеса, пляж Лузанів-
ка, 21/1

ДП «Одеський морський 
торговельний порт», код 
за ЄДРПОУ 01125666

Міністерство інфра-
структури України

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

Гараж Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, смт. 
Баштанка, вул. Баштан-
ської Республіки, 38

Південний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Гараж Миколаївська обл., 
Веселинівський р-н, 
смт. Веселинове, 
вул. Мозолевського 
(Леніна), 14-а

Південний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Гараж Миколаївська обл., 
Врадіївський р-н, смт. 
Врадіївка, вул. Героїв 
Врадіївщини (Леніна), 
137-а

Південний офіс Дер-
жаудитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

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

Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2 Миколаївська обл., 
Казанківський р-н, 
с. Новоданилівка, 
вул. Індустріальна, 2

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Одеській та Мико-
лаївській областях

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

Майданчик для накопичення та тимчасового 
зберігання вантажів

Миколаївська обл., 
Очаківський р-н, с. Ку-
цуруб, вул. Ольвій-
ська, 1/15

ПрАТ «Очаківське ХПП», 
код за ЄДРПОУ 04270593

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Одеській та Мико-
лаївській областях

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

Будівля санпропускника Миколаївська обл., 
Снігурівський р-н, 
м. Снігурівка, вул. Поза-
міська, 7/1

ВАТ «Снігурівське», код 
за ЄДРПОУ 853046

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Одеській та Мико-
лаївській областях

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

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитлова будівля загальною площею 
214,7 кв. м

Полтавська область, 
Карлівський р-н, с. Со-
лона Балка, вул. Баса-
рабової, 6

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв. м Полтавська об-
ласть, Глобинський 
р-н, с. Шушвалівка, 
вул. Паркова, 2а

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Нежитлова будівля (продуктовий склад) загаль-
ною площею 131,4 кв. м.

Полтавська область, 
Диканський р-н, с. Ді-
брова, вул. Чапаєв-
ська, 1б

ТОВ «ім. Чапаєва», код 
за ЄДРПОУ 00845878

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Склад Полтавська область, 
Диканський р-н, с. Дяч-
кове, пров. Централь-
ний, 5

ТОВ «ім. Чапаєва», код 
за ЄДРПОУ 00845878

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Заглиблений склад Полтавська область, 
м. Лубни, проспект Во-
лодимирський, 94

ЗАТ «Лубнимеблі», код за 
ЄДРПОУ 00275042

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Погріб, літ. Ч-1 Полтавська область, 
м. Полтава, вул. Парти-
занська, 8/20

ТОВ «Полтаварибпром», 
код за ЄДРПОУ 25170795

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Нежитлова будівля загальною площею 185 кв. м Полтавська область, 
Чутівський р-н, с. Лозу-
ватка, вул. Садова, 2

ПСП «Лозоватка», код за 
ЄДРПОУ 30748840

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Газобалонний склад Полтавська область, 
Хорольський р-н, 
с. Клепачі

СВК «Перемога», код за 
ЄДРПОУ 05423113

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Нежитлова будівля Полтавська обл., Кобе-
ляцький р-н, с. Лівобе-
режна Сокілка, вул. Сте-
пова, 26

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Нежитлова будівля колишньої лазні Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, 
с. Пришиб

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Підвальне приміщення під будівлею контори Полтавська обл., Пиря-
тинський р-н, с. Вікто-
рія, вул. Київська, 4-А

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

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

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Цех зварювальних робіт Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 25

ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України 

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

Група інвентарних об’єктів у складі: Арматурний 
цех загальною площею 2070,5 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 56 

 ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

 Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України

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

Бетонний завод загальною площею 4014,3 кв. м Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 58 

Виробничий корпус з підготовки ремонтно-
будівельних робіт загальною площею 879,2 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 60/2 

Площадка складування конструкцій загальною 
площею 24,8 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 60/1 

Склад паливно-мастильних матеріалів з автоза-
правною станцією загальною площею 157,4 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 53 

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)
Комплекс, майновий – деревообробний цех 
загальною площею 1308 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 55 

Склад-навіс Б-1 загальною площею 1981,5 кв. м, 
ЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею 
1674,1 кв. м, склад матеріалів на НРБ К-1, за-
гальною площею 1633 кв. м, склад Л-1 загальною 
площею 97,6 кв. м, туалет М-1 загальною площею 
41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів 
площею 870 кв. м, відкриті складські майданчики 
генпідрядника площею 6219 кв. м, майданчик 
складування обладнання площею 3852 кв. м, рампа 
розвантаження вагонів площею 251 кв. м

Рівненська обл. Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 50 

Група інвентарних об’єктів у складі: Матеріальний 
склад ПТЕМ загальною площею 888,7 кв. м, 
Цех передмонтажних робіт загальною площею 
3555,3 кв. м, Бокс стоянки машин АТЦ бази 
ПТЕМ загальною площею 1056,3 кв. м, Газове 
господарство бази ПТЕМ загальною площею 
302,2 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 34, 
корп.1, 2, 3, 4 

ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України

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

Загальностанційний лабораторно-побутовий кор-
пус загальною площею 1493,9 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 33 

Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР (лі-
тер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 35

Склад каміння та щебеня загальною площею 
14,5 кв. м

Рівненська обл. Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 66

ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України

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

Група інвентарних об’єктів у складі: контора-
прохідна автогосподарства будбази загальною 
площею 435,6 кв. м, побутовий корпус авто-
гаража на 450 місць автогосподарства будбази 
загальною площею 4408 кв. м, пожежний 
резервуар автогосподарства будбази V250 м. 
куб, відкрита стоянка машин автогосподарства 
будбази бетонне вимощення S=17237 кв. м, від-
критий навіс автогосподарства будбази споруда 
S=333,0 кв. м 

 Рівненська обл., Во-
лодимирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 48, 47 

 ВП «Рівненська АЕС» ДП 
«НАЕК «Енергоатом», код 
за ЄДРПОУ 05425046

 Міністерство енер-
гетики та захисту 
довкілля України

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

Площадка укрупненої збірки та складування об-
ладнання площею 966,6 кв. м, кабельне поле 
площею 3515 кв. м, площадка для збірки елек-
троосвітлювачів площею – 1217 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 41/1 

Дільниця малої механізації загальною площею 
1311,8 кв. м 

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 45 

Приміщення для ремонту важких машин і меха-
нізмів, К – 1, загальною площею 1289,6 кв. м, 
ремонтно – механічна майстерня, К’-1, загаль-
ною площею 290,1 кв. м, ремонтно-механічна 
майстерня з побутовими приміщеннями, Ж – 2, 
загальною площею 473,1 кв. м, блок контори 
дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею 
312,5 кв. м, пожежний резервуар буд.бази № 1 
V=100 м. куб., відкриті площадки стоянки машин 
і механізмів площею 4736,9 кв. м

Рівненська обл., Воло-
димирецький район, 
м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 46 

Частина будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч. 
підвал – Пд) площею 397,6 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об-
ластях

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

Навіс з рампою літ. «у» площею 218 кв. м м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Рівненській та 
Житомирській об-
ластях

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

Адміністративне приміщення загальною площею 
467,4 кв. м

Рівненська обл., Воло-
димирецький р-н, смт. 
Володимирець, вул. Со-
борна, 2

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлове приміщення, гараж загальною пло-
щею 19,8 кв. м

Рівненська обл., Воло-
димирецький р-н, смт. 
Володимирець, вул. Со-
борна, 2

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля адміністративна загальною площею 
108 кв. м

Рівненська обл., Ду-
бровицький р-н, м. Ду-
бровиця, вул. Кому-
нальна, 40

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Адміністративне приміщення загальною площею 
126,4 кв. м

Рівненська обл., Берез-
нівський р-н, м. Берез-
не, вул. Зірненська, 22а

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлове приміщення, гараж, загальною пло-
щею 24,0 кв. м

Рівненська обл., Берез-
нівський р-н, м. Берез-
не, вул. Київська,10 б, 
гараж 2

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Рівненській області, код 
за ЄДРПОУ 40309748

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля лабораторії загальною площею 
599,6 кв. м

Рівненська обл., Ост-
розький р-н, м. Острог, 
вул. Сагайдачного, 49

Острозька районна дер-
жавна лікарня ветери-
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00703776

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Ветлабораторія, нежитлова будівля загальною 
площею 155,3 кв. м

Рівненська обл., Кос-
топільський р-н м. 
Костопіль, вул. Рівнен-
ська, 99

Костопільська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 26299380

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлове приміщення, гараж-віварій, загаль-
ною площею 96,0 кв. м

Рівненська обл., Кос-
топільський р-н м. 
Костопіль, вул. Рівнен-
ська, 99

Костопільська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 26299380

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля ветеринарної лабораторії загальною 
площею 260,9 кв. м у складі: А-1-ветеринарна 
лабораторія, В-1-гараж 

Рівненська обл., Ради-
вилівський р-н, м. Ра-
дивилів, вул. Тиха, 86 

Радивилівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703753 

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Частина будівлі ветлікарні загальною площею 
121,2 кв. м 

Рівненська обл., 
Радивилівський р-н, 
с. Козин, вул. Берес-
тецька, 68

Радивилівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини код 
за ЄДРПОУ 00703753

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Частина будівлі дільничної ветлікарні загальною 
площею 156,7 кв. м 

Рівненська обл., Ради-
вилівський р-н, с. Ост-
рів, вул. Молодіжна, 34

Радивилівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703753

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Частина будівлі ветеринарної дільниці загальною 
площею 78,4 кв. м 

Рівненська обл., Ради-
вилівський р-н, с. Не-
мирівка, вул. Лісова, 29 

Радивилівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703753 

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною 
площею 110,9 кв. м, у складі уборна, хлів, кри-
ниця бетонна

Рівненська область, 
Сарненського район, 
с. Цепцевичі, вул. Цен-
тральна, 188

Сарненська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703894

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної 
медицини» загальною площею 82,4 кв. м, у скла-
ді сарай, погріб

Рівненська область, 
Млинівський район, 
с. Смордва, вул. Кіпра-
чівка, 9

Млинівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00703859

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Приміщення будівлі цеху контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики загальною 
площею 860,2 кв. м.

Житомирська обл., 
м. Житомир, вул. Про-
мислова, 1/154

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Житомирській області, 
код ЄДРПОУ 40346926

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Адмінприміщення загальною площею 37,9 кв. м Житомирська обл., Бру-
силівський р-н, с. Хому-
тець, вул. Чапаєва, 4

Брусилівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»
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Продовження таблиціПродовження таблиці

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)

Пункт ветеринарної дільниці, нежитлова будівля 
загальною площею 62,4 кв. м

Житомирська обл., 
Коростенський р-н, 
с. Сушки, вул. Цен-
тральна, 35

Коростенська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів 

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

Нежитлові будівлі, а саме: лабораторний корпус 
з прибудовами загальною площею 519,0 кв. м, 
віварій загальною площею 124,1 кв. м, лабо-
раторія загальною площею 95,9 кв. м, гараж, 
котельня 363,3 кв. м

Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Л. 
Толстого, 11

Коростенська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 13568305

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлова будівля Народицької районної дер-
жавної лікарні ветеринарної медицини, а саме: 
пункт ветеринарної медицини з прибудовою 
загальною площею 68,2 кв. м, господарська бу-
дівля загальною площею 48,2 кв. м

Житомирська обл., На-
родицький р-н, с. Одру-
би, вул. Гребля, 2а

Народицька районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698644

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлові будівлі загальною площею 
155,2 кв. м, а саме: будівлі дільничної лікарні 
та гаража

Житомирська обл., 
Новоград-Волинський 
р-н, с. Кам’янка, 
вул. Лісова, 33

Новоград-Волинська ра-
йонна державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698650

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлова будівля дільничної лікарні ветери-
нарної медицини загальною площею 119,7 кв. м 
та два сараї 

Житомирська обл., 
Новоград-Волинський 
р-н, с. Таращанка, 
вул. Волі, 21

Новоград-Волинська ра-
йонна державна лікарня 
ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698650

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици-
ни загальною площею 148,8 кв. м, сарай літ. «Б», 
конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», уборна літ. «У»

Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, 
с. Чайківка, вул. За-
річка, 21

Радомишльська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици-
ни загальною площею 85,1 кв. м

Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, 
с. Заньки, вул. Цві-
точна, 1

Радомишльська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици-
ни загальною площею 106,8 кв. м

Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, 
с. Забілоччя, вул. Цен-
тральна, 7

Радомишльська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698590

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Будівля Романівської районної державної лі-
карні ветеринарної медицини літ. А-1 площею 
118,2 кв. м., сарай літ.Б-1 площею 37,0 кв. м.

Житомирська обл., 
Романівський р-н, 
с. Вільха, вул. Миро-
пільська, 8

Романівська районна 
державна лікарня вете-
ринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00698472

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Нежитлове приміщення (частина будівлі) загаль-
ною площею 56,8 кв. м, погріб літ. «Б-1», сарай 
літ. «Г-1» (частина будівлі сараю)

Житомирська обл., Чуд-
нівський р-н, с. Кілки, 
вул. Садова, 6

Чуднівська районна дер-
жавна лікарня ветери-
нарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00698188

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Станція знезалізнення води з двома артсверд-
ловинами

м. Житомир, вул. По-
кровська, 239-в

Басейнове управління 
водних ресурсів річки 
Прип’ять, код за ЄД-
РПОУ 01038766

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Будівля котельні Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, смт. 
Ємільчине, вул. Неза-
лежності, 122В

Олевське міжрайон-
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033852

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Нежитлові приміщення адмінбудинку Житомирська обл., 
Романівський р-н, смт. 
Романів, вул. Небесної 
Сотні, 1

Пулинське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 05579849

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Майновий комплекс господарських споруд 
Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомир-
ського міжрайонного управління водного госпо-
дарства у складі: свинарник, конюшня, погріб, 
колодязь, огорожа

Житомирська обл., 
Черняхівський р-н, смт. 
Черняхів, вул. Індустрі-
альна, 21а

Житомирське міжрайон-
не управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 01033869

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Будівля Управління статистики України загальною 
площею 873,5 кв. м 

Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. Євро-
пейська, 19/10

Головне управління ста-
тистики у Житомирській 
області, код за ЄДРПОУ 
02360412

Державна служба 
статистики України

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

Будівля колишнього дитячого садка загальною 
площею 172,3 кв. м

Житомирська обл., Чуд-
нівський р-н, с. Суслів-
ка, вул. Центральна, 10

ВАТ «Суслівське», код за 
ЄДРПОУ 00845981

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

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

Будівля колишнього дитячого садка загальною 
площею 234,0 кв. м

Житомирська обл., Лу-
гинський р-н, с. Вели-
кий Дивлин, вул. Цен-
тральна, 54-А

ТОВ «Дивлинське», код 
за ЄДРПОУ 5418595

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

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

Будівля колишнього дитячого садка загальною 
площею 2511,5 кв. м

Житомирська обл., Ан-
друшівський р-н, с. Ів-
ниця, вул. Миру, 5-А

ПрАТ «Фірма «Житоми-
рінвест», код за ЄДРПОУ 
01272640

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

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

Газові ємності (2 шт.) Житомирська обл., 
Овруцький р-н, с. Руд-
ня, вул. Робітнича, 10

ТДВ «Ігнатпільський 
кар’єр», код за ЄДРПОУ 
01374547

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
державного майна 
України по Рівнен-
ській та Житомир-
ській областях

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

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях 

Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною 
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загальною 
площею 24,8 кв. м

Харківська область, 
м. Красноград, вул. Бє-
льовська (Леніна), 83

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

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

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 
227,2 кв. м

Харківська обл., За-
чепилівський р-н, смт. 
Зачепилівка, вул. Цен-
тральна (Радянська), 21 

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

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

Адміністративне приміщення загальною площею 
32,4 кв. м

Харківська обл., Вов-
чанський р-н, м. Вов-
чанськ, вул. Гагаріна, 9

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

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

Гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 кв. м Харківська обл., Бар-
вінківський р-н, м. Бар-
вінкове, вул. Освіти 
(50 років Радянської 
України), 17

Головне управління 
статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 
02362629

Державна служба 
статистики

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

Нежитлова будівля (колишня котельня) Луганська обл., По-
паснянський р-н, сщ. 
Лисичанський, вул. Мо-
лодіжна, 11

ПАТ «Лисичанська 
птахофабрика», код за 
ЄДРПОУ 00851459

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

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

Будівля загальною площею 104,2 кв. м Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. Кольцо-
ва, 71 а

Міська державна лікарня 
ветеринарної медицини 
в м. Лисичанську, код за 
ЄДРПОУ 00710368

Державна служба 
України з питань 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

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

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 

Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська об-
ласть, смт. Каланчак, 
вул. Українська, 4б

Управління Північно 
-Кримського каналу, код 
за ЄДРПОУ 01034656

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська область, 
с. Брилівка, вул. Пер-
шотравнева, 58

Управління Північно-
Кримського каналу, код 
за ЄДРПОУ 01034656

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

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

Територія складів другої групи, а саме: склад 
(літ.1А) площею забудови 380,1 кв. м, склад (літ. 
2Д ) площею забудови 19,0 кв. м, склад (літ.3Е) 
площею забудови 8,8 кв. м, будівля охорони (літ. 
4Г) площею забудови 31,6 кв. м., туалет (літ. 
5Ж) площею 2,2 кв. м, навіс (літ.6Б) площею 
164, кв. м, навіс (літ.7В) площею 164,7 кв. м, 
огорожа 1, 2, 3 (№ 8)

 Херсонська обл., Біло-
зерський р-н, смт. 
Кізомис, вул. Набереж-
на, б/н

 Херсонська філія Дер-
жавного підприємства 
«Адміністрація морських 
портів України», код за 
ЄДРПОУ 38728533

 Міністерство 
інфраструктури 
України

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

Тепличне господарство Херсонська область, 
Голопристанський р-н, 
м. Гола Пристань

Херсонська філія Дер-
жавного підприємства 
«Адміністрація морських 
портів України», код за 
ЄДРПОУ 38728533

Міністерство інфра-
структури України

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

Будівля складу цивільної оборони м. Херсон, Берислав-
ське шосе, 44а

Товариство з додатковою 
відповідальністю «Хер-
сонське АТП-16563», код 
за ЄДРПОУ 3119026

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

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

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут-

римувача або зберігача, 
код за ЄДРПОУ

Орган управління
Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 
переліку об'єктів, що підлягають при-

ватизації (назва, дата, номер)

Внутрішньозаводські залізничні колії Херсонська обл., 
м. Каховка, Чаплинське 
шосе, 7

Відкрите акціонерне 
товариство «Каховка», 
код за ЄДРПОУ 1033504 
(припинено)

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

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

Будівля недіючої районної електричної підстанції м. Херсон, вул. Михай-
лівська (Петренка), 7

ВАТ «Херсонський кон-
сервний завод дитячого 
харчування ім. 8 Бе-
резня», код за ЄДРПОУ 
5529573 (припинено)

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

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

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву 

Окреме майно – вбудоване нежитлове при-
міщення громадського призначення загальною 
площею 85,0 кв. м

м. Київ, вул. Івана 
Кудрі, 43

ДП «Еко», код за ЄД-
РПОУ 32309722

Міністерство роз-
витку економіки, 
торгівлі та сільсько-
го господарства 
України

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

Частина нежитлових приміщень корпусу № 7 
загальною площею 2761,6 кв. м

м. Київ, вул. Москов-
ська, 8

Державне підприємство 
Завод «Арсенал», код за 
ЄДРПОУ 14310520

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, 
що під лягають приватизації в 2020 році» 
(із змінами)

Апарат Фонду

Будівля готелю «Світязь» загальною площею 
7896,4 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Набе-
режна, 4

ДП «Управління справа-
ми Фонду державного 
майна України», код за 
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»

Вбудовано-прибудоване приміщення загальною 
площею 656,6 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, проспект пре-
зидента Грушевсько-
го, 33

ДП «Управління справа-
ми Фонду державного 
майна України», код за 
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»

Будівля готелю «Лісова пісня» загальною площею 
5774,7 кв. м

Волинська обл., м. Ко-
вель, бульвар Лесі 
Українки, 12

ДП «Управління справа-
ми Фонду державного 
майна України», код за 
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2020 році»

Додаток 6 
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 

(у редакції наказу Фонду від 18.02.2020 № 290)

ПЕРЕЛІК 
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій 

і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності,  
приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Статутний капі-

тал, грн
Державна 
частка, % Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях
30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» м. Хмельницький, вул. Терно-

пільська, 17
400 000,00 30,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та 

Хмельницькій областях
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

14313332 АТ «Дніпровський машинобудівний 
завод»

м. Дніпро, вул. Будівельни-
ків, 34

35 652 250,00 25,0000 + 
1 акція

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях

23073489 ПрАТ «Іста-Центр» м. Дніпро, вул. Курсантська, 30 128 171 000,00 21,5524 Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Фран ків ській, Чернівецькій та Тернопільській областях
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» м .Чернівці, вул. Хотинська, 41 66 458 910,00 21,5239 Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Фран ків-

ській, Чернівецькій та Тернопільській областях
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Тек-

стерно»
м. Тернопіль, вул. Текстиль-
на, 18

48 709 520,00 25,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Фран ків-
ській, Чернівецькій та Тернопільській областях

02574248 ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош» м. Чернівці, вул. Комарова, 13-а 48851428,50 9,6620 Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Фран ків-
ській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву
20064284 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціон-

них центрів»
м. Київ, вул. М. Раскової, 15 6 616 900,00 100,0000 Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Астарта» м. Київ, вул. Тверська, 6 1 280 000,00 26,3102 Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» м. Київ, вул. Шота Руставелі, 

буд. 39/41, офіс 701, 702, 706
27 800 000,00 30,0000 Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

30370450 ЗАТ «Спеціалізована акціонерна страхова 
компанія «Спецексімстрах»

м. Київ, вул. Кропивницького, 3 7 405 886,00 51,0000 Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

19358098 Спільне українсько-швейцарське підпри-
ємство у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «Тема»

м. Київ, вул. Колекторна, 30 750,00 40,0000 Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

33104103 ПрАТ «М-СЕРВІС» м. Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, 26

72849107,00 20,3905 Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство 

«Сортнасіннєовоч»
Киівська обл., м. Бориспіль, 
вул. Завокзальна, 5

4 064 151,00 25,0000 Регіо наль не відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
19325532 ТОВ «Науково-виробничо-комерційне 

мале підприємство «Боррікс»
Львівська обл., м. Борислав, 
пров. Губицький, 1

11,60 24,0517 Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Сумська обл., м. Тростянець, 

пров. Гаївський, 2-б
3 208 000,00 48,0212 Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській 

та Сумській областях
 Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

35505132 ПрАТ «Мирогощанський аграрій» Рівненська обл., Дубенський 
р-н, с. Мирогоща Перша, 
вул. Шевченка, 1

39 241 043,00 75,7000 Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
24944438 ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» м. Херсон, Карантинний 

острів, 1
67235000,00 100,0000 Державний концерн «Укроборонпром»

Апарат Фонду
30634595 АТ «Україна туристична» м. Київ, вул. Шовковична, 12, 

офіс 309
89 592 368,49 100,0000 Апарат Фонду

33348385 АТ «Київпассервіс» м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а 195 963 000,00 99,9906 Апарат Фонду
30083966 ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» м. Миколаїв, Каботажний 

Узвіз, 18
62 513 200,00 99,9123 Апарат Фонду

20077482 ПрАТ «Українська енергозберігаюча сер-
вісна компанія»

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
77, оф. 418

43 930 000,00 99,6585 Апарат Фонду

00306710 ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» м. Херсон, Площа П. Ду-
бинди, 1

35 996 860,00 76,7588 Апарат Фонду

32557330 ПрАТ «Державний науково-виробничий 
комплекс заготівлі і збереження аутоло-
гічної крові та її компонентів»

м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська , 27

7 012 000,00 50,9983 Апарат Фонду

14078902 АТ «Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект»

м. Харків, Червонозаводський 
р-н, просп. Московський, 10/12

504 700,00 50,0000 Апарат Фонду

14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче 
об’єднання «Оріон»

м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6 1 441 640,00 50,0000 Апарат Фонду

33054220 ТОВ «Містечко інвалідів» м. Київ, вул. Бориспільська, 40 12 048 630,00 50,0000 Апарат Фонду
00018201 АТ «Укрнафтопродукт» м. Київ, бульв. Верховної 

Ради, 34
36 652 947,00 50,0000 Апарат Фонду

00152230 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Івано-Франківська обл., м. На-
двірна, вул. Майданська, 5

3 280 252,00 26,0000 Апарат Фонду

16392628 АТ «Київський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект»

м. Київ, просп. Перемоги, 4 993 106,00 25,0000 Апарат Фонду

00152388 ПАТ «Нафтопереробний комплекс – 
Галичина»

Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Бориславська, 82

8 706 749,50 25,0000 Апарат Фонду

23996806 ТОВ «Конотоп Компані» Сумська обл., м. Конотоп, 
4-й пров. вул. Успенсько-
Троїцької, 12

2 929 628,00 20,4519 Апарат Фонду

Іноземнe 
(Республіка 
Болгарія)

ТОВ «Інтерприборсервіс» Республіка Болгарія, м. Коз-
лодуй 3321, Врачанська обл., 
Муніципалітет Козлодуй

14 100 (іно-
земна валю-

та – лв)

18,4397 Апарат Фонду

00206256 ВАТ «Житомирський завод хімічного 
волокна»

м. Житомир, вул. Промисло-
ва, 1/154

18 798 475,00 98,2853 Апарат Фонду

00238180 ВАТ «Коломийський завод сільськогоспо-
дарських машин»

Івано-Франківська обл., м. Ко-
ломия, вул. Пушкіна, 6

459 994,50 93,4363 Апарат Фонду

00194122 АТ «Запорізький виробничий алюмініє-
вий комбінат»

м. Запоріжжя, шосе Пів-
денне, 15

155 682 280,00 68,0095 Апарат Фонду

03771732 ТОВ «Світ ласощів» м. Черкаси, вул. Чигирин-
ська, 11

37000000,00 40,0000 Апарат Фонду

00201081 ПАТ «Інститут титану» м. Запоріжжя, пр. Собор-
ний, 180

75 311 000,00 100,0000 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України

01056735 ПрАТ «Харківський електротехнічний за-
вод «Трансзв’язок»

м. Харків, вул. Достоєвсько-
го, 16

12 275 700,00 100,0000 Міністерство інфраструктури України

31515477 ТОВ «Представницька фірма Інститут 
газу»

м. Київ, вул. Дегтярівська, 39 11 800,00 90,0000 Національна академія наук України

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Будівельна, 1а

11 196 650,00 99,6667 Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях
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ВІН НИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
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

  Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
(№ 22 – 10,9 м2; № 23 – 10,5 м2; № 24 – 10,0 м2) загальною 
площею 31,4 м2 на 7-му поверсі адміністративно-побутового 
корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Подільського держав-
ного підприємства геодезії, картографії та кадастру.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Він ниця, вул. Костянтина 
Василенка, 20 (колишня 600-річчя, 25).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою 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 – Спільне українсько-іспанське підприєм-
ство у формі ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.01.2017: відновна – 8624,07 грн; залишкова – 
2800,40 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
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 під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження 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) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

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

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 
до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та 
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про пре-
тендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Поло-
ження формами.

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він ниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіо наль ного відділення 
до 17.00 12.03.2020 (включно).

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

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться 18.03.2020 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він ни-
цькій 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 Регіо наль ного відділення  
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

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: приміщення їдальні загальною 
площею 79,03 м2 у будівлі спортивно-побутового корпусу.

Ба лан со ут римувач – Новоушицький коледж Подільського дер-
жавного аграрно-технічного університету.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, 
Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.01.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Рогатин Микола Васи-

льович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

приміщення, частини будівель (торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі 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».

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

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

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

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

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг 
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно 
із 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 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи 
зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмель-
ницькій 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 
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації по-
вноважень у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та 
Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

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

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною 
площею 73,7 м2 в будівлі складу № 1.

Ба лан со ут римувач – Філія «Центральна» Концерну «Військторг-
сервіс».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Сіцінського, 11, м. Хмельниць-
кий.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 29.02.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Берідзе Баграт.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

приміщення, частини будівель (виробничо-складська або складська 
нерухомість).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,0 тис. грн.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: частина приміщення пло-

щею 1,0 м2 на другому поверсі поста ЕЦ станції Кривин.
Ба лан со ут римувач – Виробничий структурний підрозділ «Київське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт 
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Привокзальна, 15г, с. Старий 
Кривин, Славутський р-н, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 29.02.2020.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-

міщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: частина приміщення пло-

щею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі ДСП з/п Жлобін.
Ба лан со ут римувач – Виробничий структурний підрозділ «Київське 

територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт 
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Залізнична, 17, с. Судилків, Ше-
петівський р-н, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 29.02.2020.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Він-

ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-

міщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: частина приміщення пло-

щею 1,0 м2 в будівлі НПП станції Славута та антено-місце на 
димовій трубі.

Ба лан со ут римувач – Виробничий структурний підрозділ «Київське 
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт 
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Привокзальна, 18а, м. Славута, 
Славутський р-н, Хмельницька обл.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електрон на адреса замовника конкурсу: (0382)  
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 31.03.2020.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельниць-

кій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

приміщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість) та 
конструктивні частини будівель і споруд, призначені для розміщення 
передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі 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 кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 По-
ложення, а саме:

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

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

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному 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 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи 
зі ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмель-
ницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повно-
важень у Хмельницькій області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Він ницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Со-
борна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення, розташованого на технічному поверсі триповер-
хової адміністративної будівлі, площею 11,0 м2 та частина даху 
площею 30,0 м2 (Літ. А-3), загальною площею 41,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний, 6б.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: ПАТ «УКРПОШТА».
Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київ-

стар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель, дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: державне окреме індивідуально ви-

значене майно, а саме: вбудовані нежитлові приміщення V (у 
складі приміщень з № 1 до № 12 включно) та VI (у складі при-
міщень з № 1 до № 21 включно) загальною площею 254,54 м2 
на першому поверсі житлового будинку літ. А-2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріо-
тична, 16.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: ВАТ «Запорізькій завод феросплавів».
Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Комунальна установа «Запорізька міська 

клінічна лікарня № 10».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку 

(літ. В-5) площею 30,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелі-

тополь, вул. Лютнева, буд. 194.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 

для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: Державний навчальний заклад «Мелі-
топольське вище професійне училище».

Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київ-
стар».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2020.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової бу-

дівлі (літ. А-9) загальною площею 10,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 

буд. 129.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 

для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: Державний навчальний заклад «Запо-
різький професійний ліцей сервісу».

Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київ-
стар».

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

ки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

№ 20, № 21 першого поверху двоповерхової будівлі (літ. Б – 2) 
загальною площею 17,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Сухова, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 

для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: Державна установа «Запорізький 
обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я 
України.
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Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник робіт з оцінки: Мелітопольська міська організація проф-
спілки працівників охорони здоров’я України.

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

ки – 3,12 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежит-

лові приміщення, вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі 
(літ. Б-2), реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191 (приміщен-
ня з № 20 до № 23 включно, з № 32 до № 35 включно та 1/2 частина 
коридору № 19), загальною площею 131,5 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний, 6б.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: ПАТ «Укрпошта». 
Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ВІРАЖ».
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 оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого в перший по-

верх учбового корпусу літ. А-3-4; А3-2; А4; А5 нежитлового при-
міщення № 240 площею 2,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковсько-
го, 64. 

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: Національний університет «Запорізь-
ка політехніка».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство комерційний банк 
«ПРИВАТБАНК».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
30.09.2019.

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

ки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

№ 100 цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А – 4) 
загальною площею 9,6 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка/Гастелло,71/46.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Ба лан со ут римувач майна: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіо наль не відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: ФОП Березньов Д. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від-

ділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 

разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою 
формою;

інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, по-

винні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними 
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надан-
ня послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 13 березня 2020 р. (включно). 

Конкурс відбудеться у регіо наль ному відділенні 19.03.2020 об 
11.00 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА 
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

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

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення 
першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. А) загальною 
площею 32,2 м2 (у т. ч. приміщення: (1-7) – 16,4 м2, (1-8) – 15,8 м2), 
що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей 
сфери послуг».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 58023, м. Чернівці, вул. Русь-
ка, 228б.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.01.2020 – 10048,66 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 1,0019 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. Руська, 228б.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслугову-

вання нежитлових будівель (1.12.3 – освіти).
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 

(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення 
першого поверху (1-5) будівлі навчального корпусу (літ. А) 
площею 43,9 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький 
індустріальний коледж».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Су-
ворова, 17.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.01.2020 – 211412 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 0,2945 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. Суворова, 17.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуго-

вування будівель освіти.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): 12666386 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 

(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47).

Замовниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення ФДМУ по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступати-
муть діючі орендарі:

по об’єкту оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Сажнєв 
Валентин Іванович;

по об’єкту оцінки № 2 – фізична особа – підприємець Воронюк 
Юліана Іллівна.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допуска-
ються 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 
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих ре-
чей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 
21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публі-
кації цієї інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Тернопільській області Регіонального відділення ФДМУ 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені  
для проведення незалежної оцінки об’єктів

№ 
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Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження  
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Нерухоме майно – зерносклад № 9 площею 919,7 м2, ін-
вентарний номер 0084, реєстровий номер 00956187.47.
ЮЖАДДП049, за адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Біло-
божниця, Чортківський район, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного 
агентства резерву України

30
.1

1.
19

Ри
нк
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а 

22
44

83
,1

3

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «ВА-
ВІЛОН АГРО» 

2 Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен-
ня першого поверху міжобласного центру підготовки 
спортсменів загальною площею 11,4 м2, літера «Б», 
реєстровий номер 33680120.1.ЮЧПШОГ131, за адре-
сою: вул. Бережанська, 6, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі Тернопільського національного економічного 
університету

30
.1

1.
19

Ри
нк
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а 
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Місцевий осе-
редок громад-
ської організації 
«Національний 
олімпійський 
комітет України» 
в Тернопільській 
області

№ 
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Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження  
та найменування балансоутримувача
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3 Нерухоме майно – нежитлові приміщення першо-
го поверху управління статистики поз. (1-4) – (1-22) 
загальною площею 190,6 м2, реєстровий номер 
02362374.1.АААДЕЖ256.1, за адресою: вул. С. Бандери, 
19а, м. Борщів, Тернопільська область, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Тернопіль-
ській області
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ФОП Яковенко 
Анатолій Михай-
лович

4 Нерухоме майно – двоповерхова нежитлова цегляна бу-
дівля «Музичної школи», яка є пам’яткою архітектури ХІХ 
століття, охоронний номер 172 М, загальною площею 
537,4 м2, реєстровий номер 26024191.1.АААДДЛ134, ін-
вентарний номер 101000001, за адресою: вул. Шевчен-
ка, 16, м. Кременець, Тернопільська область, що пере-
буває на балансі Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника 
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Кременецька 
школа мистецтв 
ім. Вериківського

5 Нерухоме майно – гідротехнічні споруди ставу № 8, 
а саме: водовипуск ставу № 8 (реєстровий но-
мер 25592421.71. ГЮТСЖЛ065, інвентарний номер 
№ 0169-70/5), водонапуск ставу № 8 (реєстровий 
номер 25592421.71.ГЮТСЖЛ064, інвентарний номер 
№ 0169-70/4), дамба № 1 ставу № 8 (реєстровий 
номер 25592421.71. ГЮТСЖЛ061, інвентарний номер 
№ 0169-70/1), дамба № 2 ставу № 8 (реєстровий номер 
25592421.71.ГЮТСЖЛ062, інвентарний номер № 0169-
70/2), перепускна споруда ставу № 8 (реєстровий номер 
25592421.71.ГЮТСЖЛ063, інвентарний номер № 0169-
70/3) за адресою: Тернопільська область, Лановецький 
район, на території Чайчинецької сільської ради та пере-
бувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»
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ФОП Кухарський 
Роман Анатолі-
йович

6 Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення за-
гальною площею 8,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа спільного 
користування) першого поверху головного навчального 
корпусу, реєстровий номер 02125544.176.ГХНРСЧ058, 
інвентарний номер 102017-1, за адресою: вул. М. Кри-
воноса, 2, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тер-
нопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка
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ФОП Мігенько 
Андрій Юрійович

7 Нерухоме майно – частина приміщень першого по-
верху двоповерхової кам’яної будівлі Ратуші загальною 
площею 28,8 м2 за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, 
Тернопільська область, що перебуває на балансі Дер-
жавного історико-архітектурного заповідника у м. Бере-
жани, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 26103387
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ФОП Федчишин 
Наталія Степа-
нівна

8 Нерухоме майно – частина нежитлових приміщень ад-
міністративного будинку загальною площею 165,59 м2, 
а саме: позиції 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-13, 1-14, 
І, ІІ, ІІІ, частини позиції 1-8 площею 16,84 м2 та частини 
позиції 1-4 площею 17,95 м2 за адресою: вул. Олега 
Ольжича, 5а, м. Заліщики, Тернопільська область, інвен-
тарний номер 10310007-13, реєстровий номер майна 
02362374.1.АААДЕЖ259, що перебуває на балансі За-
ліщицької державної адміністрації
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Територіальний 
центр соціально-
го обслуговуван-
ня Заліщицького 
району

9 Нерухоме майно – кабінет (поз. 1-41) площею 
20,7 м2, інвентарний номер 486, реєстровий номер 
00956187.3.ЮЖАДДП 003, за адресою: вул. Білецька, 2, 
м. Чортків, Чортківський район, Тернопільська область, 
що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного 
агентства резерву України
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Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «ВА-
ВІЛОН АГРО»  

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях в особі Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області 
Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Поло-
ження), та з урахуванням умов цієї інформації.

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 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
1.1 в межах цього напряму.

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

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), та наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, 
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, 
що підтверджується відповідними документами: копією договору 
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта 
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість 
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецен-
зентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією 
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації 
оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Відповідно до листа ФДМУ від 18.02.2020 № 10-59-3173 реко-
мендована очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде роз-
глядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
об’єктів № 1, 3, 4, 7, 8, 9 – 3000,00 грн, для об’єктів № 2, 6 – 2700,00 
грн; для об’єкта № 5 – 6000,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт 
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме май-
но – окремі будівлі (виробнича, виробничо-складська або склад-
ська нерухомість), до об’єктів оцінки № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 є нерухоме 
майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель (адміністра-
тивна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, не-
рухомість для закладів громадського харчування, тощо), до об’єкта 
оцінки № 5 – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні 
споруди, дамби).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по 
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації 
повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
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областях за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й по-
верх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікуван-
ня цієї інформації. Телефон для довідок (0352) 25-04-87.

Документи на участь в конкурсі подаються до Управління забез-
печення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіональ-
ного відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 
11, каб. 606 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіо-
нального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 
11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

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

  1. Приміщення № 170 площею 10,4 м2 та приміщення 
№ 174 площею 8,2 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала 
«D» (інв. № 47578, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.
НЛТНПД1884) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бо-
риспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «ІНТЕРАВІА».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення.
 2. Частина приміщення № 62 на 2-му поверсі пасажир-

ського термінала «D» (інв. № 47578) площею 2,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення.
 3. Приміщення № 30 на 1-му поверсі будівлі Лабораторного 

корпусу АТБ (інв. № 47526) площею 23,2 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебу-
ває на балансі ДП МА «Бориспіль».

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

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель адміністративного призначення.
 4. Приміщення № 61, 62, 65, 66 на 1-му поверсі будівлі 

надземних перонних бригад (інв. № 47468) загальною пло-
щею 64,3 м2 та приміщення № 1-14 в будівлі «Модуль із збірних 
«сандвіч-панелів» (інв. № 47462) загальною площею 225,5 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль».

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

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ТОВ «Ватмір-1».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення та закладів громадського 
харчування.
 5. Частина приміщення (інв. № 10310002) площею 150,0 м2 

у будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина примі-
щення (інв. № 10310104) площею 77,0 м2 в будівлі «Гараж на 10 
легкових автомобілів»; частина приміщення (інв. № 10310062) 
площею 58,0 м2 в будівлі «Майстерня цегляна» за адресою: Ки-
ївська обл., Вишгородський р-н, с. Сухолуччя, вул. Леніна, 2, що пе-
ребувають на балансі Дніпровсько-Тетерівського державного лісо-
мисливського господарства.

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

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ГО «Товариство мисливців та рибалок «КЕДР».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель виробничого, складського призначення.
 6. Частини приміщень № 118, № 121, № 122, № 123 на 

1-му поверсі будівлі готелю з прибудовою ресторану (інв. 
№ 2004) загальною площею 22,2 м2, реєстровий номер за 
ЄРОДВ 20572069.6.НЛТНПД006), за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають 
на балансі ДП МА «Бориспіль».

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

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ПП «ТІДІ ЛТД».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення та закладів громадського 
харчування.
 7. Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського 

термінала «D» площею 3,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі 
ДП МА «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, Черкаській 

та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Чолак В. А.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель торговельного призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від-
ділення фДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на-
казом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, в редакції, затвердженій 
наказом ФДМУ від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), 
складається із:

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

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

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

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

за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-

ційні 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 окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурс-
на документація, що містяться в конверті, до відділу управління 
персоналом та проходження державної служби Регіо наль не відді-
лення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, 
кімн. 612.

Конкурс відбудеться 19.03.2020 о 12.00 у Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 
606, телефон для довідок 200-25-29.

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації по-
вноважень у Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому повер-

сі двоповерхової прибудови адмінбудівлі загальною площею 
63,29 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-
ління статистики у Черкаській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 39, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Нечитайло О. Ф.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому повер-

сі двоповерхової прибудови адмінбудівлі загальною площею 
30,06 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-
ління статистики у Черкаській області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 39, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська О. А.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому по-

версі адмінбудівлі загальною площею 145,9 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський 

національний університет імені Б. Хмельницького.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-

каси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «РУШ».
Дата оцінки: 29.02.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення 

площею 1,0 м2 та частина приміщення на третьому поверсі 
площею 1,0 м2 адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного 
центру.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський 
національний університет імені Б. Хмельницького.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ».
Дата оцінки: 29.02.2020.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповіда-
ють вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

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

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо 
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення);

підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою 
(додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 
до Положення).

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунк-
том 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією 
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт 
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв), – 3000,00 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть ви-
користовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Поло-
ження.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

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

Останній день подання заяв – 12 березня 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 18 березня 2020 року об 11.00 в 

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

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – група 
нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля (А-1) загальною 
площею 282,3 м2; гараж (Г) загальною площею 35,9 м2; вбиральня 
(Т) загальною площею 3,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Північний офіс 
Держаудитслужби.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська область, 
м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 13.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
6440 грн.

Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-
кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування, виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість, гаражі.

Дата оцінки: 29.02.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – гараж 

загальною площею 28,4 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Північний офіс 

Держаудитслужби.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська область, м. Бо-

бровиця, вул. Незалежності, 29а/1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів від дати 

підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухо-
мість, гаражі.

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Ки-

ївській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо-
наль ного відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях.

Телефон замовника конкурсу (0462) 67-63-02.
Електрон на адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Строк надання послуг з оцінки не повинен перевищувати 5 ка-

лендарних днів.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення).

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 прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
пунктом 12 розділу ІІ Положення.

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, 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 встановле-
ними 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 календар-
них днях), подаються запечатані в окремому конверті.

Конкурсна документація подається до Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відді-
лення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях у запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, не 
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пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 
43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-63-02.

Конкурс відбудеться 18 березня 2020 року о 15.00 в 
Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській 
області Регіо наль ного відділення ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Чернігів, 
просп. Миру, 43.

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

Мета проведення незалежних оцінок: визначення відновної вар-
тості для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 28,08 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі, 
приміщення площею 67,9 м2 в будівлі гаража.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Чернігівське 
міжрайонне управління водного господарства.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Чернігів-Ойл».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування, виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість, гаражі.

Дата оцінки: 29.02.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 821,5 м2, в т. ч. на другому поверсі (кімн. № 21, 22, 23, 
27, 28, 29, 30, 31, 32), приміщення на четвертому поверсі (кімн. 
№ 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410) та кімн. № 903 на дев’ятому 
поверсі дев’ятиповерхової адміністративної будівлі.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Чернігівський 
національний технологічний університет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ят ниць ка, 39.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Комп’ютерна академія «Шаг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за таки-

ми ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адмі-
ністративного, торговельного призначення та приміщення закладів 
громадського харчування.

Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Ки-

ївській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо-
наль ного відділення 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 здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

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

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

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, 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 встановле-
ними 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 календар-
них днях), подаються запечатані в окремому конверті.

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

Конкурс відбудеться 18 березня 2020 року о 14.30 в Управ лін ні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Ре гіо-
наль ного відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігів ській 
областях за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
загальною площею 2,0 м2, що знаходиться на першому поверсі 
навчального корпусу № 1.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голо-
ском, 19.

Ба лан со ут римувач: Українська академія друкарств.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

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

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 при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голо-
ском, 19.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров М. О.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

(№ 24 (частина), 25, 26) у підвалі дев’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку № 3 площею 43,34 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а.
Ба лан со ут римувач: Львівський національний медичний універси-

тет імені Данила Галицького.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

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

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 при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шімзе-
рів, 5а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Копняк Л. І.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 121,5 м2, яке розташоване на першому поверсі трипо-
верхової будівлі, позначеної на плані під літерою Б-3.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Ба лан со ут римувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Да-

нила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

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

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 при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любін-
ська, 168.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Албіс Компані» 
ТзОВ «Діаніум Трейдінг Ко Лімітед» (Республіка Кіпр).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 200,1 м2, які знаходяться на першому поверсі в одно-
поверховій будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6.
Ба лан со ут римувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології 

вимірювальних і управляючих систем».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

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

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 при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Криво-
носа, 6.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Чайка У. П.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (літ. А-3) (при-

міщення № 14) площею 7,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл., 

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.
Ба лан со ут римувач: Управління поліції охорони у Волинській об-

ласті.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження дії договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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 при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 44500, Волинська обл., 
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Мазурик 
Павло Анатолійович.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина гаража на 3 автомобілі 

площею 70,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43023, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Конякіна, 24.
Ба лан со ут римувач: Департамент регіо наль ного розвитку та 

житлово-комунального господарства Волинської обласної держав-
ної адміністрації.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження дії договору оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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 при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: 43023, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Конякіна, 24.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Волинькабель».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 
доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1,5 – 2400,00 
грн; для об’єктів № 2, 3, 4, 6 – 3000,00 грн.

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 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: Регіо наль не відділення ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 
2 до Положення є: для № 1, 2, 3, 5 – приміщення, частини будівель 
(адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна неру-
хомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); 
для № 4, 6 – приміщення, частини будівель (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 напря-
мом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухо-
мості), 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, 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 діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 

об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових 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 Регіо наль ному відділенні ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ним відділенням ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. 
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення 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. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 
№ 101.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський 
автоскладальний завод».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Голо-
ватого, 62, прим. № 101.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки з метою продажу шляхом викупу.

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електрон на адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з 

аналітичним обліком: 1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відді-

лення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна щодо об’єкта оцінки вище 7540 грн комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.
  2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 

№ 102.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський 

автоскладальний завод».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Голо-

ватого, 62, прим. 102.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки з метою продажу шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електрон на адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з 

аналітичним обліком: 1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відді-

лення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна щодо об’єкта оцінки вище 7540 грн комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.
 3. Назва об’єкта оцінки: склад № 16.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ба лан со ут-

римувач відсутній.
Об’єкт перебуває на зберіганні ТОВ «Кононівський елеватор».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський 

р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стар-
тової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електрон на адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з 

аналітичним обліком: 1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відді-

лення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна щодо об’єкта оцінки вище 7540 грн комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

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

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального за-
безпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 16.03.2020. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце зна хо дження комісії 
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 20.03.2020 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за 
адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503. 
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення 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 

  Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові споруди загальною 
площею 1526,3 м2 з устаткуванням.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ба лан со ут-
римувач відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Овідіопольська 
дуга, 3а.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Факс замовника конкурсу (048) 731-40-43.
Електрон на адреса замовника конкурсу odesa@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з 

аналітичним обліком – 16.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 34362 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Одеса, Овідіополь-

ська дуга, 3а.
Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки: –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіо наль не відді-

лення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна щодо об’єкта оцінки вище 30000 грн комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

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

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

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

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки поді-
бності щодо усіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатка 
2 до Положення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна щодо об’єкта оцінки № 1 вище 94620 грн комісією з кон-
курсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального за-
безпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 16.03.2020. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце зна хо дження комісії 
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 20.03.2020 об 11.00 у Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за 
адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503. 
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Полтавській та 
Сумській областях про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шес-
типоверхова адміністративна будівля з двоповерховою при-
будовою.

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. Бе-
резовий Гай, 9.

Ба лан со ут римувач: Східне регіо наль не управління Державної 
прикордонної служби України.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 
аукціоні.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного 

будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 154,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1.
Ба лан со ут римувач: Сумська філія Державного проектно-

вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Виробничо-сервісна компанія 

«ФРОСТЛЕНД».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 

виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина замощення площею 9,0 м2 біля 

гуртожитку № 4 медичного інституту.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Санаторна, 31.
Ба лан со ут римувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Яременко Ю. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 20,7 м2 на першому поверсі триповерхової адміністра-
тивної будівлі.

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, м. Шостка, 
вул. Горь кого, 14а.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Сумській 
області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Шосткинська міська рада.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.

Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів харчування.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: окреме майно – погріб літ. Ч-1.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «Полтаварибпром».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля.
Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська область, Кобеляцький 

район, с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26.
Ба лан со ут римувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля (про-

дуктовий склад) загальною площею 131,4 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська область, Диканський ра-

йон, с. Діброва, вул. Чапаєвська, 1б.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «ім. Чапаєва».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 500,00 грн.
 8. Назва об’єкта: окреме майно – склад.
Місце зна хо дження об’єкта: Полтавська область, м. Диканський 

район, с. Дячкове, пров. Центральний, 5.
Ба лан со ут римувач: ТОВ «ім. Чапаєва».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 500,00 грн.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: проспект Свободи, 12, м. Кременчук, 

Полтавська область.
Ба лан со ут римувач: 2 державно-рятувальний загін Головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 10. Назва об’єкта: частина казарми конвойної охорони пло-

щею 130,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: проїзд Зональний, 1, м. Кременчук, 

Полтавська область.
Ба лан со ут римувач: Державна установа «Кременчуцька виправна 

колонія (№ 69)».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПП «Янтар-С».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 

виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 11. Назва об’єкта: частина приміщення адміністративного 

корпусу площею 5,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава.
Ба лан со ут римувач: Українська медична стоматологічна ака-

демія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Мироненко І. Г.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в будівлі учбового 

корпусу № 4 площею 2,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Ба лан со ут римувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).

Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 
Сумській областях.

Платник виконаних робіт: ФОП Сорока В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення ангара діагнос-

тики автомобільного транспорту площею 228,6 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: проїзд Ярославський, 9, м. Кремен-

чук, Полтавська область.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний сервісний центр МВС в Пол-

тавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ фірма «СИГНАЛ».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 

виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень депо 

ремонтної допоміжної частини громадської будівлі площею 
9,1 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Олексія Древаля, 35, м. Кремен-
чук, Полтавська область.

Ба лан со ут римувач: 2 державно-рятувальний загін Головного 
управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтав-
ській області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Пожежне спостерігання».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 15. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі загаль-

ною площею 59,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька, Пол-

тавська область.
Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Полтавській 

області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Кокоєва Г. Г.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 

торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 16. Назва об’єкта: частина нежитлової площі в бюветі спаль-

ного корпусу, яка розташована на першому поверсі шестипо-
верхової будівлі МРЦ, площею 2,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, 
Полтавська область.

Ба лан со ут римувач: Медичний реабілітаційний центр МВС Укра-
їни «Миргород».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення бан-

коматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
 17. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення вес-

тибуля 1-го поверху спального корпусу № 2 спеціалізованого 
Миргородського санаторію «Слава» площею 2,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Пол-
тавська область.

Ба лан со ут римувач: Спеціалізований Миргородський санаторій 
«Слава».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіо наль не відділення ФДМУ по Полтавській та 

Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення бан-

коматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до-

кументи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках 
до нього.
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Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, 
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися 
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. 
Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть вра-
ховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо-
наль ного відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за 
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 
кімн. 415 до 13.03.2020 включно.

Конкурси відбудуться 19.03.2020 о 10.00 у Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адре-
сою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014. 
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-
ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення 
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
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: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – нежитлова будівля Народицької районної державної 
лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної меди-
цини з прибудовою загальною площею 68,2 м2, господарська 
будівля загальною площею 48,2 м2, що перебувають на балансі 
Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Народиць-
кий р-н, с. Одруби, вул. Гребля, 2а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 2 об’єкти нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки – 0,1005 га.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській 

та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватиза-

ції – окреме майно – нежитлова будівля дільничної лікарні вете-
ринарної медицини площею 119,7 м2 та два сараї, що перебу-
вають на балансі Новоград-Волинської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-
Волинський р-н, с. Таращанка, вул. Волі, 21.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 3 об’єкти нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки – 0,2485 га.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській 

та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: об’єкт малої приватизації – 

окреме майно – нежитлові будівлі загальною площею 155,2 м2, 
а саме: будівля дільничної лікарні та гараж, що перебувають на ба-
лансі Новоград-Волинської районної державної лікарні ветеринар-
ної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-
Волинський р-н, с. Кам’янка, вул. Лісова, 33.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 2 об’єкти нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки – 0,7410 га.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській 

та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: об’єкт малої приватиза-

ції – окреме майно – нежитлове приміщення (частина будівлі) 
загальною площею 56,8 м2, погріб літ. «Б-1», сарай літ. «Г-1» 
(частина будівлі сараю), що перебувають на балансі Чуднівської 
районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Чуднівський 
р-н, с. Кілки, вул. Садова, 6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 3 об’єкти нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки – 0,0246 га.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській 

та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 5: об’єкт малої приватизації – 

окреме майно – станція знезалізнення води з двома артсвердло-
винами, що перебувають на балансі Басейнового управління водних 
ресурсів річки Прип’ять.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська, 
239в.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 3 об’єкти нерухомого майна.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській 

та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 6: об’єкт малої приватизації – 

окреме майно – будівля Романівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини літ. «А-1» площею 118,2 м2, сарай літ. 
«Б-1» площею 37,0 м2, що перебувають на балансі Романівської 
районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Романів-
ський р-н, с. Вільха, вул. Миропільська, 8.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Кількість об’єктів – 2 об’єкти нерухомого майна.
Розмір земельної ділянки – 0,5000 га.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення ФДМУ по Рівненській 

та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо наль не від-
ділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 5000,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема, 
порівняльної площі та за функціональним призначенням.

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 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) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

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

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
підтвердних документів.

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

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, 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 встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забез-
печення реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ 
по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити най ме ну вання об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурс-
ну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня 
опублікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реа лізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рів-
ненській та Житомирській областях за адресою: м. Житомир,  
вул. С. Ріх тера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина вбудованого не-
житлового приміщення площею 6,5 м2 на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу 
(інв. № 10311250), що перебуває на балансі Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля, код за ЄДРПОУ 
02070714.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93406, Луганська обл., м. Сє-
веродонецьк, просп. Центральний, 59а.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з 
метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(06452) 4-23-68, електрон на адреса: lugansk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Стовбуненко В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 355,9 м2, у тому числі: приміщення 
площею 23,0 м2 у підвалі (згідно з експлікацією приміщення за пла-
ном № 49, 50) та приміщення площею 332,9 м2 на першому поверсі 
(згідно з експлікацією за планом № 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) в семипо-
верховій будівлі виробничого корпусу (інв. № 4, реєстровий номер 
339868601.1.БДПМЧН4795), що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного 
синтезу», код за ЄДРПОУ 33968601.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93406, Луганська обл., м. Сє-
веродонецьк, вул. Вілєсова, 1в.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з 
метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(06452) 4-23-68, електрон на адреса: lugansk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне Товариство «Укрсиббанк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
  3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового 

приміщення – приміщення умивальника № 4 на 3-му повер-
сі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 1 (інв. № 71527, літ. 
А-5) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харків-
ського національного автомобільно-дорожнього університету, код  
за ЄДРПОУ 02071168.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Студент-
ський, 2.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення – приміщення умивальника кімн. № 11 на 2-му по-
версі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 59418, літ. 
А-4) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харків-
ського національного автомобільно-дорожнього університету, код  
за ЄДРПОУ 02071168.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Студент-
ський, 4.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення вестибуля на першому поверсі 6-поверхового адміні-
стративного корпусу № 82 загальною площею 1,0 м2, що пере-
буває на балансі Державного науково-виробничого підприємства 
«Об’єднання Комунар» (код за ЄДРПОУ 14308730).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Григорія Ру-
дика, 8.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство комерційний банк 
«ПриватБанк».

Наявність обєктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.
 6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: ділянка покрівлі адмінбу-

динку в 7-поверховій будівлі загальною площею 30,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Головного управління статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 002362629.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Марша-
ла Баженова, 28.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних 
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій.
 7. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина приміщення кімн. 

№ 28 (за цільовим призначенням – сушильня), яке розташова-
не на першому поверсі триповерхової будівлі гуртожитку № 1, 
загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківської 
державної зооветеринарної академії (код за ЄДРПОУ 00493758).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачів-
ський район, смт Мала Данилівка, ХДЗВА, вул. Академічна, гурто-
житок № 1.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення ФДМУ по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження 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, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додат-
ком 3 до Положення);

підтвердних документів.
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 12.02.2020 м. Київ № 246

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 04 січня 2019 року № 5/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою 
суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) 
«ІНВЕСТИЦІЙНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» (вх. Фонду державного майна 
України від 30 січня 2020 року № 1346/02875), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 січ-
ня 2019 року № 5/19, виданий Фондом державного майна України 
ПП «ІНВЕСТИЦІЙНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 39483694).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 12.02.2020 м. Київ № 248

Щодо анулювання сертифікатів  
суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяль-
ності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулю-
вання, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), від-
повідно до наказу Фонду державного майна України від 02 січня 2020 
року № 2, яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв 
фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають 
напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оці-
ночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного складу 
яких входять зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, вида-
ні Фондом державного майна України суб’єктам господарювання 
згідно з додатком.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оці-
ночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування 
громадськості про зміст цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

Додаток  
до наказу Фонду 

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати 

суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням 
дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Но-
мер 
з/п

Суб’єкти  
господарювання Регіон Код 

ЄДРПОУ

Номер серти-
фіката суб’єкта 

оціночної ді-
яльності

Дата видачі сер-
тифіката суб’єкта 
оціночної діяль-

ності
1  Борзих Олена Анато-

ліївна
м. Харків 3182212702 527/17 02-06-2017

2 Сідун Олександр Ми-
хайлович

Закарпатська 
обл.

3079822934 252/18 23-03-2018

Но-
мер 
з/п

Суб’єкти  
господарювання Регіон Код 

ЄДРПОУ

Номер серти-
фіката суб’єкта 

оціночної ді-
яльності

Дата видачі сер-
тифіката суб’єкта 
оціночної діяль-

ності
3 ПП «БЮРО ОЦІНКИ 

МАЙНА»
м. Полтава 37115339 636/17 23-06-2017

4 Перепелиця Володимир 
Федорович

м. Полтава 1899445798 551/18 09-07-2018

5  Мошенська Олена Ві-
кторівна

м. Харків 2266515004 296/18 05-04-2018

6 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІ-
ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
(УКРДГРІ) (ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО)

м. Київ 01432032 207/18 12-03-2018

7 Ільїн Юрій Олексан-
дрович

м. Київ 2060700113 617/17 20-06-2017

8 ТОВ «АТЛАС ГРЕЙД» м. Дніпропе-
тровськ

41869833 111/18 08-02-2018

9 ТБ «УКРАЇНСЬКА УНІ-
ВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА 
БІРЖА»

м. Київ 31759770 968/17 06-10-2017

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 13.02.2020 м. Київ № 262

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 26 липня 2019 року № 580/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної ді-
яльності – ХЕРСОНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЕКСПЕРТНО-
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ (вх. Фонду державного 
майна України від 20 січня 2020 року № 1365/01828), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 
липня 2019 року № 580/19, виданий Фондом державного майна 
України ХЕРСОНСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ЕКСПЕРТНО-
КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 25574185).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 14.02.2020 м. Київ № 282

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 08 вересня 2017 року № 878/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 бе-
резня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта 
оціночної діяльності – Міжгосподарського управління капітального 
будівництва (вх. Фонду державного майна України від 30 січня 2020 
року № 1318/02871), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 ве-
ресня 2017 року № 878/17, виданий Фондом державного майна 

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінюваЧів

України Міжгосподарському управлінню капітального будівництва 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 00690223).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 19.02.2020 м. Київ № 298

Про анулювання сертифіката  
суб’єкта оціночної діяльності

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-
їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення 
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 
року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді держав-
ного майна України звіту про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду дер-
жавного майна України від 06 червня 2018 року № 1330/18419), що за 
результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду 
державного майна України, та громадською організацією «Всеукраїн-
ська спілка експертів оцінювачів» класифікується за ознакою абзацу 
п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 липня 
2017 року № 703/17, виданий товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «ЕКСПЕРТНИЙ ЗНАВЕЦЬ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 41246438).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 19.02.2020 м. Київ № 300

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 19 травня 2017 року № 441/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою 
фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Петруся Вадима Васильо-
вича (вх. Фонду державного майна України від 23 січня 2020 року 
№ 1332/02180), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 трав-
ня 2017 року № 441/17, виданий Фондом державного майна України 
ФОП Петрусю Вадиму Васильовичу (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2986109759).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

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 держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 

м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після 
опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному 
відділенні ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Теа-
тральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для ко-
респонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля 
поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформа-
ції про оголошення конкурсу; 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 фізичної 
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів малої приватизації

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного бу-
дівництва: садибний нежитловий будинок загальною площею 
94,2 м2.

Ба лан со ут римувач відсутній.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський 

р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для по-

дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення 

ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/те-
лефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
29.02.2020.

Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

об’єктів незавершеного будівництва.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного бу-

дівництва: садибний нежитловий будинок загальною площею 
94,2 м2. Ба лан со ут римувач відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для по-
дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення 
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/те-
лефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

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

29.02.2020.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

об’єктів незавершеного будівництва.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного бу-

дівництва: садибний нежитловий будинок загальною площею 
94,2 м2. Ба лан со ут римувач відсутній.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для по-
дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіо наль не відділення 
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/те-
лефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

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

29.02.2020.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,0 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

об’єктів незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-

вадження 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, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у кален-
дарних днях. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки 
з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно 
із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додат-
ком 3 до Положення);

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

за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 

м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після опуб-
лікування цієї інформації об 11.00 в Регіо наль ному відділенні 
ФДМУ по Харківській, Донецькій, та Луганській областях 
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1  
(5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Теа-
тральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для ко-
респонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, 
біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опублі-
кування інформації про оголошення конкурсу; 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 фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Продовження додатка
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 19.02.2020 м. Київ № 301
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  

від 12 травня 2017 року № 429/17
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою 
суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідаль-
ністю (далі – ТОВ) «Український експертний центр по вимірюванню та 
оцінці» (вх. Фонду державного майна України від 28 січня 2020 року 
№ 1348/02537), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 трав-
ня 2017 року № 429/17, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «Український експертний центр по вимірюванню та оцінці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 30332964).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 19.02.2020 м. Київ № 302
Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 

від 30 травня 2019 року № 422/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України  
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із за-
явою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відпо-
відальністю (далі – ТОВ) «Оціночна компанія «Ренесанс» (вх. Фонду 
державного майна України від 11 лютого 2020 року № 1312/04047), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30 трав-
ня 2019 року № 422/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «Оціночна компанія «Ренесанс» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 42992163).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 19.02.2020 м. Київ № 305
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  

від 08 липня 2019 року № 514/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, май-

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Поло-
ження про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після ану-
лювання, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку 
із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «Мегаполіс і Партнери» (вх. Фонду 
державного майна України від 23 січня 2020 року № 1330/02181), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 лип-
ня 2019 року № 514/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «Мегаполіс і партнери» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 39191322).

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

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності.

Заступник Голови Фонду                                           Андрій ЄГОРОВ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності від 18.12.2019

Частина радіовежі площею 20,0 м2 та технічної площадки площею 
5,0 м2 (всього 25,0 м2). Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 41. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. 
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2080 грн.

Частина внутрішньої стіни вестибуля першого поверху корпусу 
№ 26 (їдальня) загальною площею 0,56 м2. м. Львів, вул. Карпінського, 
8. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1180 грн.

Частина внутрішньої стіни фойє першого поверху (над ліфтом) на-
вчального корпусу № 2 загальною площею 0,56 м2. м. Львів, вул. Кар-
пінського, 6. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2150 грн.

Частина внутрішньої стіни (над ліфтом) вестибуля першого по-
верху загальною площею 0,56 м2 навчального корпусу № 5. м. Львів, 
вул. С. Бандери, 28а. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт-
Центр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1180 грн.

Частина внутрішньої стіни вестибуля першого поверху будівлі на-
вчального корпусу № 1 площею 1,12 м2. м. Львів, вул. Карпінського, 
2/4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.

Нерухоме державне майно загальною площею 1,68 м2, а саме: 
частина внутрішньої бічної поверхні сходової клітки (між першим та 
другим поверхом) площею 0,56 м2, частина внутрішньої стіни кори-
дору другого поверху площею 0,56 м2 та частина внутрішньої стіни 
четвертого поверху (над ліфтом) навчального корпусу № 4 площею 
0,56 м2. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1180 грн.

Частина нежитлового приміщення № 37 площею 2,0 м2 на пер-
шому поверсі гуртожитку № 7. м. Львів, вул. Плужника, 2. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1090 грн.

Частина нежитлового приміщення № 12 площею 2,0 м2 на пер-
шому поверсі гуртожитку № 4 м. Львів, вул. Пасічна, 22. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 1200 грн.

Частина нежитлового приміщення (кухня) площею 2,0 м2 на пер-
шому поверсі гуртожитку № 6. м. Львів, вул. Пасічна, 62в. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання ро-
біт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.

Частина нежитлового приміщення загального користуван-
ня (побутова кімната) (№ Х) площею 2,0 м2 на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1. Львівська обл., Жовківський 
р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 12. Мета оцінки – продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1499 грн.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на 
першому поверсі в триповерховій будівлі (літ. Б-3) – нового аеро-
вокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 
3 к/д. Вартість робіт – 1750 грн.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 
на першому поверсі будівлі «Б-3» – нового аеровокзалу. м. Львів, 
вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди 
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1750 грн.

Вбудоване нежитлове приміщення № 50 загальною площею 9,4 м2 
на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Львів-
ська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.

Частина нежитлового приміщення вестибуля № 1 площею 12,0 м2 
на першому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі. 
м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість ро-
біт – 1090 грн.

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 22,6 м2 на 
цокольному поверсі будівлі автовокзалу МАПП «Краковець». Львів-
ська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1929 грн.

Вбудоване нежитлове приміщення № 9 площею 22,7 м2 на пер-
шому поверсі двоповерхового фронтального корпусу Жовківського 
замку. Львівська обл., м. Жовква, пл. Вічева, 2. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1929 грн.

Частина нежитлових приміщень загальною площею 28,0 м2 на 
перших та підвальних поверхах цегляних будівель. Львівська обл., 
Миколаївський р-н, с. Заклад, вул. Стуса, 2. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання ро-
біт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.

Нежитлове приміщення № 578 загальною площею 28,2 м2 на 
другому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання ро-
біт – 2 к/д. Вартість робіт – 1140 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення № 16, 17 загальною площею 
29,4 м2 першого поверху адміністративного будинку. м. Львів, 
вул. Академіка Богомольця, 9. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість 
робіт – 1500 грн.

Нежитлове приміщення площею 34,8 м2 на цокольному поверсі дво-
поверхової будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту 
пропуску «Краковець». Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, 
вул. Вербицького, 54. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко 
Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1929 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 41,9 м2 
на першому поверсі 2-4-поверхової будівлі (кімн. 69-71). м. Львів, 
вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко 
Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.

Частина даху будівлі загальною площею 50,0 м2. Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Кравецька, 5. Мета оцінки – продовження договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горба-
чов В. А. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2080 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення № 1-4, 1-5 загальною площею 
53,3 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., Жидачівський р-н, 
м. Ходорів, вул. імені Героя Майдану Романа Точина, 2. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2400 грн.

Нежитлове вбудоване цокольне приміщення загальною площею 
53,99 м2 у будівлі культурно-побутового корпусу. м. Львів, вул. Го-
родоцька, 222. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національ-
на компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1000 грн.

Частина даху п’ятиповерхової адміністративної будівлі загальною 
площею 54,2 м2. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 15. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1929 грн.

Нежитлові приміщення № 80, 81, 82 загальною площею 57,2 м2 на 
другому поверсі семиповерхового корпусу. м. Львів, вул. І. Франка, 
61. Мета оцінки – продовження договору оренди суб’єкта оціночної 
діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вар-
тість робіт – 1499 грн.

Нежитлові приміщення № 8, 9, 10 площею 77,4 м2 на першому по-
версі будівлі гаражів (літ. П-1). м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 994 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення (№ 4, 6, 8, 13, 15) загальною пло-
щею 87,4 м2 на першому та другому поверхах будівлі. Львівська обл., 
м. Золочів, вул. Труша, 2. Мета оцінки – продовження договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левко-
вичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 995 грн.

Нежитлові приміщення першого поверху № 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 та нежитлові приміщення у підвалі № ХХІХ, ХХХ загальною 
площею 122,9 м2. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 995 грн.

Нежитлове приміщення № 2 площею 151,9 м2 в одноповерховій 
будівлі гаражних боксів. м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 995 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення котельні загальною площею 
189,02 м2. Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне, вул. Львів-
ська, 17а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 990 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення гаражних боксів № 1, № 2 
літ. А-2, загальною площею 228,9 м2 на першому поверсі двоповер-
хової будівлі. м. Львів, вул. Тернопільська, 24а. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Виробнича споруда фарбування камер площею 261,0 м2. м. 
Львів, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 995 грн.

Асфальтне замощення площею 705,0 м2 та 305,0 м2. м. Львів, 
вул. Наукова, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. 
Термін виконання робіт – 2 к/д. вартість робіт – 994 грн.

Вбудовані приміщення загальною площею 335,6 м2, а саме: при-
міщення (4-2, 4-3, 4-4) у будівлі літ. Г площею 317,2 м2; приміщення 
(1-3) у будівлі літ. А площею 7,2 м2; приміщення (3-28) у будівлі літ. В 
площею 11,2 м2. Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Івана Франка-
бічна, 2. Мета оцінки –продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. термін 
виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

Частина приміщення фойє площею 17,5 м2 першого поверху бу-
дівлі навчального корпусу Закарпатського лісотехнічного коледжу 
ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». Закарпат-
ська обл., м. Хуст, вул. Волошина, 66. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ПП «Експерт-центр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2000 грн.

Вбудоване приміщення (поз. 16 за планом) площею 11,0 м2 на 
першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»). Закарпатська обл., Вино-
градівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Радикал». Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2100 грн.

Вбудоване приміщення (поз. 12) площею 5,1 м2 першого повер-
ху в службовій будівлі (літ. Б). Закарпатська обл., Тячівський р-н, 
смт Солотвино, вул. Сигетська, 88. Мета оцінки – укладення дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ПП «Експерт-центр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2200 грн.

Частина адміністративної будівлі А-1 площею 68,4 м2. 45200, Во-
линська обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Волинцева О. І. Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2983 грн.

По об’єктах оренди: гідротехнічні споруди ставу Старостав за 
адресою: Волинська обл., Горохівський р-н, на території Холонів-
ської сільської ради та вбудоване нежитлове підвальне приміщення 
площею 34,2 м2 в підвалі головного корпусу за адресою: м. Львів, 
вул. Клепарівська, 35 конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності не проводився.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбулись 19.12.2019

Назва об’єкта оцінки: частина горища площею 9,0 м2 та покрівлі 
площею 12,6 м2 будівлі гуртожитку «Гігант», що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» (код за ЄДРПОУ 02071180). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 79. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова гру-
па», вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 3 ка-
лендарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 
1581,2 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 762,9 м2, у тому числі: кімн. № 92 – 103, 107, 108 загальною 
площею 258,3 м2 цокольного поверху та кімн. № 39 – 59 загаль-
ною площею 504,6 м2 четвертого поверху будівлі адміністративно-
побутового комбінату головного проммайдану бл. 4; нежитлові вбу-
довані приміщення загальною площею 818,3 м2 першого поверху 
будівлі багатоканатного підйому допоміжного ствола з корпусом 
допоміжних приміщень та будівлею компресорної в блоці допо-
міжного ствола головного проммайдана бл. 4, що перебуває на ба-
лансі Відокремленого підрозділу «Шахта «Капітальна» Державного 
підприємства «Мирноградвугілля» (код за ЄДРПОУ ВП 33504964, 
код за ЄДРПОУ 32087941). Місцезнаходження об’єкта оцінки: До-
нецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, просп. Миру, 
2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гунда-
рева А. О., вартість послуг з оцінки – 3119 грн, строк виконання – 2 
календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 25,6 м2 першого поверху навчального корпусу № 1, літ. «А-2», 
що перебувають на балансі Державного вищого навчального закла-
ду «Донецький національний технічний університет», код за ЄДРПОУ 
02070826. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. По-
кровськ, пл. Шибанкова, 2. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2600 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
93,6 м2 – кімн. № 116 площею 19,8 м2, кімн. № 118 площею 5,0 м2, кімн. 
№ 119 площею 24,9 м2, частина кімн. № 113 площею 35,3 м2, кімн. 
№ 115 площею 8,6 м2 третього поверху восьмиповерхової будівлі, 
що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківський 
національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисен-
ка», код за ЄДРПОУ 38385217. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Сумська, 25. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2680 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: будівля майстерні (хімчистки) загаль-
ною площею 269,3 м2, літ. «В-1», що перебуває на балансі «Східної» 
філії Концерну «Військторгсервіс», код за ЄДРПОУ 38746882. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможців, 6а. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Харківська інвести-
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ційна агенція нерухомості», вартість послуг з оцінки – 4013 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: будівля столярної майстерні загальною 
площею 236,7 м2, літ. «З-1», що перебуває на балансі «Східної» філії 
Концерну «Військторгсервіс», код за ЄДРПОУ 38746882. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможців, 6а. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг 
з оцінки – 3600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: будівля складу загальною площею 
127,5 м2, літ.«Д-1», що перебуває на балансі «Східної» філії Концер-
ну «Військторгсервіс», код за ЄДРПОУ 38746882. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Переможців, 6а. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Старіков О. В., вартість послуг з оцін-
ки – 3596 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 18,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу, що перебуває 
на балансі Виробничого структурного підрозділу «Маріупольське 
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних ро-
біт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана 
Павлова, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна 
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: частина холу на 1-му поверсі 2-поверхової 
будівлі громадсько-побутового корпусу (літ. «А-1») площею 2,0 м2, 
що перебуває на балансі Первомайського професійного ліцею, 
код за ЄДРПОУ 02547872. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Хар-
ківська обл., м. Первомайський, вул. Світанкова, 4а. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Харківська інвестиційна агенція не-
рухомості», вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 5 
календарних днів.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення технічного повер-
ху (10,4 м2) та ділянки покрівлі (33,9 м2) 6-поверхової будівлі учбового 
корпусу № 1 (інв. № 1030031) загальною площею 44,3 м2, що пере-
буває на балансі Харківського національного аграрного університе-
ту ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 0493764. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – частина одно-
поверхового гаража (інв. № 10300002, літ. за техпаспортом Б, ре-
єстровий № 08675855.1АААДИА614), загальною площею 111,0 м2, 
що перебуває на балансі Головного управління національної поліції 
в Харківській області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Валки, вул. Паркова, 22. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В, вартість послуг з оцінки – 
2350 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 44 – 
18,6 м2, № 45 – 12,2 м2, № 46 – 9,7 м2 у підвалі під будівлею ДП 
«Харківський національний академічний театр опери та балету ім. 
Лисенка» загальною площею 40,5 м2, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Харківський будинок грамплатівок» (іден-
тифікаційний номер 04807811). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Сумська, 25. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 99 – 
27,3 м2, № 108 – 10,0 м2 у підвалі під будівлею ДП «Харківський націо-
нальний академічний театр оперу та балету ім. Лисенка» загальною 
площею 37,3 м2, що перебуває на балансі Державного підприєм-
ства «Харківський будинок грамплатівок» (ідентифікаційний номер 
04807811). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 
25. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг 
з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 22,9 м2 (кімн. № 1-4) першого поверху будівлі школи робочої 
молоді станції Слов’янськ, що перебуває на балансі Виробничого 
структурного підрозділу «Лиманське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель 
і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, пл. При-
вокзальна, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна 
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

15. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: час-
тина поверхні димової труби площею 25,0 м2 (інв. № 385, реєстровий 
№32320594.5.СВЖЦОН453); частина будівлі вентиляторної пло-
щею 24,0 м2 (інв. № 102, реєстровий №32320594.5.СВЖЦОН452); 
частина копра надшахтного площею 9,0 м2 (інв. № 305, реєстровий 
№ 32320594.5.СВЖЦОН435), що перебувають на балансі ВП Шахта 
«Тошківська» ДП «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93280, Луганська обл., Попас-
нянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б, вул. Спортивна, 1а. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з ме-
тою продовження договору оренди. Конкурс визнано таким, що не 
відбувся.

16. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене май-
но – частина нежитлового приміщення № 1 (коридор) на 1-му поверсі 
3-поверхової будівлі «Казарма № 1» (інв. № 10320052, літ. А-3, реє-
стровий номер майна 33879077.1.МЦЖГЦМ052) загальною площею 
1,0 м2, що перебуває на балансі Навчального центру Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, код за ЄДРПОУ 33879077. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Нововодолазький р-н, c-ще 
Ватутіне, вул. Військова, 23. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Блінов І. П., вартість послуг з оцінки – 2625 грн, строк виконання – 5 
календарних днів.

17. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене 
майно – частина покрівлі та зовнішньої стіни п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку (інв. № 003) реєстровий номер майна 
01393119.1.ЦЯСЛМН002, загальною площею 19,6 м2, що перебуває 
на балансі Харківського державного політехнічного коледжу, код 
за ЄДРПОУ 01393119. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Хар-
ків, просп. Любові Малої, 4а. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Петренко О. В., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

18. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене май-
но – нежитлові приміщення – кімн. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 
1-15, 1-36 на 1-му поверсі одноповерхового адміністративно-
го будинку (інв. № 10310001, літ. «А-1», реєстровий номер майна 
38008949.1.АААГБГ961) загальною площею 53,0 м2, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. 
Люботині Харківської області, код за ЄДРПОУ 38008949. Місцезнахо-

дження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожан-
ська, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Харківська інвести-
ційна агенція нерухомості», вартість послуг з оцінки – 2772 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів.

19. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі площею 6,0 м2 та 
частина зовнішньої стіни надбудови на покрівлі площею 8,0 м2 гур-
тожитку (літ. «А-9»), що перебуває на балансі Харківського націо-
нального університету радіоелектроніки (код за ЄДРПОУ 02071197). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Л. Свободи, 
51б. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Петрен-
ко О. В., вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 3 
календарних дні.

20. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика твердого покрит-
тя площею 800,0 м2 (інв. № 067), що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства Міністерства оборони України «Харківська 
контора матеріально-технічного забезпечення», код за ЄДРПОУ 
08162096. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Це-
ментна, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконан-
ня – 2 календарних дні.

21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 65,1 м2 першого поверху учбового корпусу, що пере-
буває на балансі Маріупольського професійного ліцею (код за ЄД-
РПОУ 02542774). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Воїнів-Визволителів, 1. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 
2900 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ 
та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
державної власності, проведеного 26.12.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 35,0 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 3,2 м2м) на третьому поверсі лаборатор-
ного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національ-
ного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, 
м. Хмельницький, визнано ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг 
з оцінки – 1360,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг 
з оцінки – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 02.01.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Ост-

ренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта орен-
ди – частини нежитлового вбудованого приміщення (№ ІІ) площею 
4,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової адмінбудівлі (літ. Д), що пере-
буває на балансі Головного управління Національної поліції у Він-
ницькій області, за адресою: Він ницька обл., Могилів-Подільський 
р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 4, з метою укладен-
ня договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2600 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця По-
пову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
нежитлового вбудованого приміщення № 114 площею 22,00 м2 на 
1-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі 
Барського коледжу транспорту та будівництва Національного тран-
спортного університету, за адресою: 23000, Він ницька обл., Барський 
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32, з метою укладення договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук 
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежит-
лових вбудованих приміщень: 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, за 
адресою: 21021, м. Він ниця, вул. Пирогова, 82 – 80, з метою укладен-
ня договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Ні-
кіфоренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 
148,4 м2, в 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 поверсі – 52,8 м2 
(№ 13, № 14) двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що пе-
ребувають на балансі Територіального управління Державної судо-
вої адміністрації України в Він ницькій області за адресою: 22800, 
Він ницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Горького, 99, 
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надан-
ня послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2250 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Ра-
бець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта орен-
ди – частини нежитлового вбудованого приміщення (№ 29) площею 
3,0 м2 на 1-му поверсі будівлі ДКСУ (літ. А), що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у Тульчинсько-
му районі Він ницької області, за адресою: 23600, Він ницька обл., 
Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. М. Леонтовича (колишня Лені-
на), 47, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2550 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ 
та КІРОВОГРАДСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 26.12.2019

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 100,0 м2. Ба лан со ут римувач: Павлоградське міжрайонне 
управління водного господарства. Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожанське, 
вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Сторубель А. Л. Переможець – ФОП Сологуб В. Я. 
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
45,7 м2. Ба лан со ут римувач: Управління поліції охорони в Дніпропе-
тровській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетров-
ська обл., Васильківський р-н, смт Васильківка, вул. Соборна (Лені-
на), 247. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-

тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Грабовський О. В. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість по-
слуг – 2900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 
139,5 м2 (в т. ч. площа загального користування – асфальтове по-
криття – 18,0 м2). Ба лан со ут римувач: ДП «Укрдіпромез». Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8б. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – КП «Дирекція тери-
торій і об’єктів реакції» ДМР. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». 
Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 8,5 м2 
та частина даху площею 12,0 м2. Ба лан со ут римувач: АТ «Укрзалізни-
ця». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Семафорна, 
30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Ки-
ївстар». Конкурс не відбувся.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 1117,5 м2. Ба лан со ут римувач: Національний технічний уні-
верситет «Дніпровська політехніка». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, корпус № 5. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – КЗО 
«Українсько-Американський ліцей» ДМР. Переможець – ФОП Со-
логуб В. Я. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 132,3 м2 (в т. ч. 29,4 м2 – площа загального користування). 
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Слобожан-
ське, вул. Теплична, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – АТ КБ «ПриватБанк». Переможець – ТОВ «Авто Маркет». 
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 142,2 м2. 
Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж транспорт-
ної інфраструктури». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
просп. Пушкіна, 77а. Мета оцінки – визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник – ФОП Батрак А. О. Переможець – ФОП Перевай 
В. С. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 3.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 82,37 м2 
(у т. ч. 7,49 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інсти-
тут «НДІпроектреконструкція». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник – ФОП Бардадим Б. О. Переможець – ТОВ «Експерт-
Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 3.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 77,7 м2. 
Ба лан со ут римувач: Національна металургійна академія України. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Пе-
ремоги, 38а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник – ФОП Буряк С. В. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вар-
тість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гур-
тожитку № 3 площею 4,0 м2 та частина нежитлового приміщення 
гуртожитку № 4 площею 4,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник – ФОП Совгіренко Г. В. Переможець – 
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 5,0 м2 (в т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, корпус № 1. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Іванушкін О. Г. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,8 м2 
(в т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Коледж радіоелектроніки. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Святюк А. В. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. 
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,67 м2 
(у т. ч. 3,75 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Коледж радіоелектроніки. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дні-
про, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Кузьменко А. А. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. 
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 3.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 204,0 м2 
(в т. ч. 20,0 м2 – площа загального користування). Ба лан со ут римувач: 
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 розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – Дніпровський медич-
ний інститут традиційної і нетрадиційної медицини. Переможець – 
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 85,0 м2. Ба лан со ут римувач: Головне управління ДФС у Дніпро-
петровській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Сімферопольська, 17а. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник – ФОП Дьяченко Є. Л. Переможець – ФОП Кушнєрова 
Л. О. Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 3.

16. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 
1372,8 м2. Ба лан со ут римувач: 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 розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
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ТОВ «Центр промислових технологій та експертиз». Переможець – 
ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3800,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 3.

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 605,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, 
вул. В. Матусевича, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник – ФОП Забєлова Н. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість по-
слуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

18. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 
водно-спортивна база «Локомотив». Ба лан со ут римувач: відсутній. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна Пере-
моги, 1к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для приватизації 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. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 
8000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.

19. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор». 
До складу об’єкта входить: установка бактерицидна КР-50 – інв. 
№ 12654, 12655; бак – інв. № 21392, 21394; човен «Ясь» – інв. 
№ 21769, 21770, 21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури – 
інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 
12486, 12487, 12479, 12480; шафа для одягу – інв. № 12503, 12504, 
12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519, 
12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV) – інв. 
№ 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопроводу – 
інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє освітлення – інв. 
№ 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446; каналізація – інв. 
№ 1447; щит станції управління ЩСУ – інв. № 1827; дизель-генератор 
ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол ТУ-100 – інв. № 22026; крісло – інв. 
№ 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 
12681, 12682, 12671; килим – інв. № 12866, 12867, 12868, 12869, 
12870, 12865; шафа пекарська – інв. № 3594; плита електрична з 
жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 – інв. 
№ 4589; камера холодильна збірно-розбірна КХ-6 – інв. № 4659; 
хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна ЦТ-103 – інв. 
№ 22045; велосипед водний – інв. № 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 
7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, літ. 
2А – 72,1 м2 – інв. № 186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2, літ. 2Р – 
15,1 м2, сарай літ. М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д 
(разом із зл.ямою літ. з/я-з/я) – інв. № 188; будинок відпочинку літ. 
П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2) – інв. № 189; будинок 
відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2) – інв. 
№ 190; будинок відпочинку літ. С – інв. № 191; будинок відпочинку літ. 
І – інв. № 192; будинок відпочинку літ. Т – інв. № 193; будинок відпо-
чинку літ. У – інв. № 194; стіл-мийка – інв. № 12669; диван-ліжко – інв. 
№ 12684, 12683, 12687, 12686, 12688, 12685; гарнітур кухонний – інв. 
№ 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 
2Т – 18,6 м2) – інв. № 195; будинок відпочинку літ. З – інв. № 196; бу-
динок 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 відпочин-
ку 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, роздягаль-
ня літ. 3Б – 12,2 м2, навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2) – інв. № 205; їдальня 
літ. Ч – інв. № 206; прибудова до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна 
зала літ. Ю – інв. № 208; читальна зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з аль-
танками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2.) – інв. № 209; стінка – інв. 
№ 12670; шафа холодильна – інв. № 20550; холодильник «Апше-
рон» – 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 кінооперато-
ною літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2) – інв. № 211; обідня зала 
літ. Н (разом з клубом-їдальнею літ. 2У(неок.) – 31,6 м2.) – інв. № 212; 
генераторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ – 26,8 м2) – інв. 
№ 216; навіс у їдальні літ. 2З (разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2; літ. 
2Я – 37,5 м2; літ. 2Л – 38,5 м2; (тим.): літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2; 
літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв. № 217; вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею 
літ. 2Х – 7,9 м2) – інв. № 218; трансформаторний пункт літ. ТП (разом 
з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, приміщ.контейнера 
літ. 2В – 16,9 м2) – інв. № 219; вбиральня літ. 2Г – інв. № 220; буд.
відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинок літ. 2Ч – 
44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2) – інв. № 221; буд.відпоч. літ. Я (разом з 
гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2) – інв. № 417; буд.відпоч. літ. О – інв. № 448; 
автодорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О – інв. № 1096; башта Рож-
новського 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 огоро-
жа свердловини – інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. V – інв. 
№ 1104; волейбольний майданчик літ. VІ – інв. № 1105. Ба лан со-
ут римувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський 
район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу. 
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.09.2019. Конкурс не відбувся.

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. За-
поріжжя, вул. Мінська, 10. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Ба лан со ут римувач: 
Запорізький національний університет. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник: Громадська організація «Спортивний Клуб «Енергія Плюс». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Пере-
можець – ПП «Дніпротех і КО». Вартість послуг – 3000,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 5.

21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № IX другого по-
верху гуртожитку № 4 (літера 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 
договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Ба лан со ут римувач: Національ-
ний університет «Запорізька політехніка». 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. 
Переможець – ФОП Кириченко О. І . Вартість послуг – 2100,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 122 
першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. АА¹) за-
гальною площею 4,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запо-
різька обл., м. Бердянськ, вул. Морська, буд.55. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Ба лан со ут римувач: Національний університет 
«Запорізька політехніка». Платник: ФОП Соляник Т. Л. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Переможець – 
ТОВ «ІЦ «Екскон». Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 201 загаль-
ною площею 33,5 м2 на першому поверсі головного учбового 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 вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Ба лан со ут римувач: Націо-
нальний університет «Запорізька політехніка». Платник: Акціонерне 
товариство «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 26.07.2019. Переможець – ФОП 
Кириченко О. І . Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 4.

24. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору № 7 пер-
шого поверху будівлі (літера А-4, А¹, А¹) площею 4 м2, частина примі-
щення 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 договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Ба-
лан со ут римувач: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. 
Платник: ФОП Безуглий А.О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) 30.11.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість по-
слуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

25. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в третій поверх будівлі (літера 
А, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ743) нежитлове приміщення 
№ 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 договору оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Ба лан со ут римувач: Державне підприємство 
«Бердянський морський торговельний порт». Платник: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «НЕОСТАР». Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) 30.11.2019. Переможець – ФОП Га-
потченко А. М. Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

26. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-
щення холу № 107 загальною площею 2,0 м2 першого поверху чотири-
поверхової адміністративної будівлі (літера 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 догово-
ру оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Ба лан со ут римувач: Бердянська філія 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України». 
Платник: Публічне акціонерне товариство «Перший український між-
народний банк». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 30.11.2019. Переможець – ПП «Дніпротех і КО». Вартість послуг – 
2460,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

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 укладання договору оренди. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Ба лан со ут римувач: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Платник: Запорізький обласний союз 
промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал». Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Переможець – 
ФОП Перевай В.С. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 4.

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 
договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Ба лан со ут римувач: Державне 
підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних 
сталей, сплавів та феросплавів». Платник: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СВІТ – КЕЙК». Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.11.2019. Переможець – ФОП Кириченко 
О. І. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 4.

29. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вес-
тибуля спортивно-культурного блоку площею 4,0 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 1. Ба лан со ут римувач: Центрально-
український національний технічний університет. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Уні-
верситетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної пла-
ти. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: ФОП Баласанов Марат Ромеович. Пе-
реможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1400,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 2.

30. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху 
тароремонтної майстерні площею 33,0 м2. Ба лан со ут римувач: Дер-
жавне підприємство «Кіровоградський комбінат 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 Кіровоградській областях. Платник: фізична особа – підприємець 
Дворський Андрій Анатолійович. Переможець – ТОВ «Кіровоград-
ський аукціонний центр». Вартість послуг – 1950,00 грн, строк на-
дання послуг (у календарних днях) – 2.

31. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража (літ. Б) площею 
143,30 м2 та частина замощення, що до нього прилягає, орієнтовно 
площею 1000 м2. Ба лан со ут римувач: Концерн «Військторгсервіс». 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-
ницький, вул. Волкова, 7. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру 
орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
30.11.2019. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Платник: фізична особа – підприємець 
Сліпченко Тетяна Євгенівна. Переможець – ФОП Лукіна Л. С. Вартість 
послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

32. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 11,84 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Ба лан-
со ут римувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. 
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, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник: Суботцівська сільська 
рада Знам’янського району Кіровоградської області. Переможець – 
ФОП Лісовол Д. О. Вартість послуг – 1990,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 5.

33. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме май-
но: нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2 за адре-
сою: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Верхньоінгульське, 
вул. Набережна, 14. Ба лан со ут римувач: відсутній. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Верхньо-
інгульське, вул. Набережна, 14. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його продажу на 
аукціоні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-

ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових 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. Пере-
можець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 2500,00 грн, строк на-
дання послуг (у календарних днях) – 7.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ 
та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбулися 13.11.2019, 
27.11.2019 та 18.12.2019

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Да
та

 п
ро

ве
де

н-
ня

 к
он

ку
рс

у Най ме ну вання/ 
ПІБ суб’єкта 

оціночної діяль-
ності – пере-

можця конкурсу

Вар-
тість 
вико-
нання 
робіт, 
грн

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(дні)

1 Частина приміщення 1-го поверху площею 
110,0 м2 будинку діагностики та огляду тран-
спорту, що перебуває на балансі Регіо наль ного 
сервісного центру МВС в Тернопільській області 
(код за ЄДРПОУ 40112233), за адресою: Терно-
пільська обл., Тернопільський р-н, с. Підгороднє, 
вул. Стрийська, 3. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2100 5

2 Частина зовнішньої поверхні залізобетонного 
стовпа вежі антенного зв’язку для розміщення 
антенно-фідерних пристроїв на висоті 22 м від по-
верхні землі площею 14,3 м2 та частина поверхні 
залізобетонного стовпа вежі антенного зв’язку, 
до якої прикріплені сходинки, площею 7,5 м2 
для спільного користування, що перебувають на 
балансі Відділу агропромислового розвитку Лано-
вецької районної державної адміністрації (код за 
ЄДРПОУ 21149445), за адресою: Тернопільська 
обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Незалеж-
ності, 20. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

3 Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 
цокольного поверху гуртожитку № 4, що пере-
буває на балансі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, за адресою: м. Тернопіль, вул. Винни-
ченка, 6. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

2850 5

4 Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 
цокольного поверху гуртожитку № 3, що пере-
буває на балансі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка, за адресою: м. Тернопіль, вул. Винни-
ченка, 6. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

5500 4

5 Приміщення загальною площею 8,9 м2 цокольного 
поверху нежитлової будівлі Магістрату (XIX ст. – 
пам’ятка архітектури місцевого значення, охорон-
ний номер 91), що перебуває на балансі Державно-
го історико-архітектурного заповідника у м. Бережа-
ни, за адресою: Тернопільська обл., м. Бережани, 
вул. Банкова, 4а. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ ЕКФ 
«Орієнтир-
Оцінка»

5200 5

6 Частина нежитлових приміщень загальною пло-
щею 89,7 м2 першого поверху адміністративної 
будівлі (літера «А»), що перебуває на балансі 
Головного управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільській області, за адресою: Тернопіль-
ська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул. Гру-
шевського, 26. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2400 5

7 Вбудовані нежитлові підвальні приміщення 
управління статистики у Борщівському районі 
загальною площею 74,1 м2, реєстровий номер 
02362374.1.АААДЕЖ256, розміщених за адресою: 
вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська 
обл., що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики в Тернопільській області. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Орієнтир-
Реформа»

5400 5

8 Частина нежитлового приміщення адмінбу-
динку загальною площею 19,4 м2, зокрема: 
перший поверх адмінбудинку (поз.1) – 13,4 м2 
та площа спільного користування – 6,0 м2, ін-
вентарний номер 10310001, реєстровий номер 
33866581.1.ШИВУИЮ039, за адресою: вул. Князя 
Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі Департаменту агропромислового роз-
витку Тернопільської обласної державної адміні-
страції. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3400 5

9 Частина нежитлового приміщення (кімната) адміні-
стративного будинку площею 14,6 м2, реєстровий 
номер 02362374.1.АААДЕЖ267, за адресою: вул. С. 
Наливайка, 4, м. Теребовля, що перебуває на ба-
лансі Головного управління статистики у Тернопіль-
ській області. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

10 Нежитлові приміщення першого поверху відділу 
статистики у Бучацькому районі загальною площею 
105,4 м2 за адресою: вул. Генерала Шухевича, 22, 
м. Бучач, Тернопільська обл., що перебувають на 
балансі Головного управління статистики у Тер-
нопільській області. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій Пили-
пович

4500 4

11 Частина нежитлового адміністративного будинку 
загальною площею 68,4 м2, реєстровий номер 
08597014.1.ЖЖАИКУ063, за адресою: вул. Галиць-
ка, 35, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі Управління поліції охорони в Тернопіль-
ській області. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3450 5

12 Частина приміщення поз. 1-4, 1-5, загальною 
площею 25,6 м2, будівлі пожежної частини (літера 
А), реєстровий номер 37372961.3.ЕАОГЧМО 46, 
за адресою: вул. Мазепи, 6, м. Копичинці, Гуся-
тинський р-н, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі 10-ї Державної пожежно-рятувальної 
частини Управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5
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н-
ня

 к
он

ку
рс

у Най ме ну вання/ 
ПІБ суб’єкта 

оціночної діяль-
ності – пере-

можця конкурсу

Вар-
тість 
вико-
нання 
робіт, 
грн

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(дні)

13 Частина нежитлових приміщень гуртожитку 
№ 4 – літера «А» площею 3,8 м2, а саме: 1-го по-
верху – позиція 4-16 (коридор) площею 1,9 м2, 
3-го поверху – позиція 14-16 (коридор) площею 
1,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільсько-
го національного економічного університету, за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 4. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

2900 5

14 Частина нежитлового приміщення 1-го поверху 
гуртожитку № 1 – літера «З», – позиція 1-12 
(пральня) площею 3,0 м2 (в тому числі площа 
спільного користування – 1,0 м2 ), що перебуває 
на балансі Тернопільського національного еконо-
мічного університету, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 1. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

2900 5

15 Частина нежитлового приміщення 1-го повер-
ху гуртожитку № 5 – літера «А», – позиція 3-5 
(кладова) площею 4,0 м2 (в тому числі площа 
спільного користування – 1,0 м2 ), що перебуває 
на балансі Тернопільського національного еконо-
мічного університету, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 9. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

2900 5

16 Гараж пожежного депо площею 132,9 м2, що пе-
ребуває на балансі 5-ї Державної пожежно-
рятувальної частини Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській 
області, за адресою: Тернопільська обл., м. Кре-
менець, вул. Космонавтів, 52б. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для подальшої передачі його в 
оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

17 Будівля «Газова рампа» виробничої бази монас-
тиря Бернардинів площею 60,7 м2, що перебуває 
на балансі Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», за адресою: Тернопільська обл., 
м. Збараж, вул. Незалежності, 8. Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для подальшої передачі 
його в оренду 

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 58

18 Частина приміщень будівлі «Гаражі» виробничої 
бази монастиря Бернардинів площею 47,2 м2, 
що перебуває на балансі Національного запо-
відника «Замки Тернопілля», за адресою: Терно-
пільська обл., м. Збараж, вул. Незалежності, 8. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2200 5

19 Приміщення на 5-му поверсі гуртожитку для вста-
новлення обладнання мобільного зв’язку площею 
11,7 м2 та одне антено-місце (частина даху під 
встановлення вежі висотою 18,0 м та антенно-
фідерних пристроїв площею 43,0 м2), що пере-
бувають на балансі державного навчального 
закладу «Почаївське вище професійне училище», 
за адресою: Тернопільська обл., Кременецький 
р-н, м. Почаїв, вул. Кременецька, 1. Мета про-
ведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для подальшої передачі 
його в оренду 

13
.1

1.
19

ФОП Максим-
чин Андрій 
Дмитрович

5250 5

20 Частина даху будівлі гуртожитку площею 
33,0 м2, фасаду будівлі площею 10,0 м2 та 
площадки площею 27,0 м2, реєстровий номер 
02547671.1.АААБИД125, за адресою: вул. Я. 
Стецька, 25а, м. Тернопіль, що перебуває на ба-
лансі державного професійно-технічного навчаль-
ного закладу «Тернопільське вище професійне 
училище сфери послуг та туризму». Мета про-
ведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для подальшої передачі 
його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

21 Спортивний майданчик площею 1713,04 м2 та 
огорожа – 165,8 пог. м, за адресою: вул. Вин-
ниченка, 10, м. Тернопіль, що перебувають на 
балансі Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду 

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

22 Частина приміщення котельні площею 45,0 м2, 
що перебуває на балансі державного навчального 
закладу «Почаївське вище професійне училище», 
за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, 
Кременецький р-н, Тернопільська область. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

23 Частина приміщень гаражів (літера «Е», позн. 1-4) 
площею 51,1 м2 за адресою: вул. Текстильна, 
30а, м. Тернопіль, що перебувають на балансі 
Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопіль-
ській області (код за ЄДРПОУ 05379205). Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ ЕКФ 
«Орієнтир-
Оцінка»

5400 5

24 Частина приміщень гаража (літера «Д», позн. 
1-16, 1-17) площею 52,6 м2, за адресою: вул. Га-
лицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., що пе-
ребуває на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 
05379205). Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3000 5

25 Частина нежитлових приміщень адміністратив-
ного будинку на 3-му поверсі загальною площею 
54,4 м2 за адресою: вул. І. Мазепи, 5, м. Теребов-
ля, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 
Управління поліції охорони в Тернопільській 
області (код за ЄДРПОУ 40108819). Мета про-
ведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для подальшої передачі 
його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3300 5

26 Частина нежитлових приміщень будівлі «Дільниці 
пресматеріалу» виробничої бази монастиря Бер-
нардинів загальною площею 70,4 м2 за адресою: 
вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська 
обл., що перебуває на балансі Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» (код за ЄДРПОУ 
21146541). Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду 

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2200 5

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Да
та

 п
ро

ве
де

н-
ня

 к
он

ку
рс

у Най ме ну вання/ 
ПІБ суб’єкта 

оціночної діяль-
ності – пере-

можця конкурсу

Вар-
тість 
вико-
нання 
робіт, 
грн

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(дні)

27 Нежитлове приміщення (позн. 5-2) площею 23,7 м2 
та частка площі спільного користування 4,3 м2, 
разом 28,0 м2 на 5-му поверсі лабораторного кор-
пусу за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Терно-
піль, що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області (код за 
ЄДРПОУ 05379205). Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3200 5

28 Частина нежитлового приміщення цокольного по-
верху навчального корпусу № 2 загальною площею 
1,5 м2 за адресою: Майдан Перемоги 3, м. Тер-
нопіль, що перебуває на балансі Тернопільського 
національного економічного університету, код за 
ЄДРПОУ 33680120. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ФОП Максим-
чин Андрій 
Дмитрович

3450

29 Частина нежитлового приміщення на першому по-
версі навчального корпусу № 5 загальною площею 
1,5 м2 за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тер-
нопіль, що перебуває на балансі Тернопільського 
національного економічного університету, код за 
ЄДРПОУ 33680120. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду 

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2000 5

30 Частина нежитлових приміщень першого поверху 
будівлі студентського гуртожитку № 5 загальною 
площею 170,2 м2, в тому числі площа спільного 
користування – 4,15 м2 (позиції: зал (4-1) – 
149,1 м2; душова (4-15) – 5,1 м2; роздягальня 
(4-14) – 7,7 м2, коридор (4-10) – 6,2 м2; коридор 
(4-11) – 2,1 м2) за адресою: вул. Львівська, 9, 
м. Тернопіль, що перебувають на балансі Терно-
пільського національного економічного універ-
ситету, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33680120. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду 

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2200 5

31 Частина приміщення «Гаражі і склади» під літ. 
С-І, поз. 1-3, площею 37,4 м2, реєстровий номер 
05379205.86.АААБЕИ915, інвентарний номер 
101301045, за адресою: вул. Л. Українки, 16, 
м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів 
у Тернопільській області, ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 05379205. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3450 5

32 Частина нежитлового приміщення першого по-
верху будівлі навчального корпусу № 1 загальною 
площею 1,5 м2 за адресою: вул. Львівська, 11, 
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопіль-
ського національного економічного університету, 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33680120. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «ЕКА-
Захід»

3540 5

33 Нежитлові приміщення та сходові клітки першого 
та другого поверху частини адмінбудинку «А» за-
гальною площею 248,15 м2 в будівлі адмінбудин-
ку Почаївського МВМ за адресою: вул. Банкова, 
1а, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопіль-
ська обл., що перебуває на балансі Головного 
управління Національної поліції в Тернопільській 
області, ідентифікаційний код ЄДПРОУ 40108720. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду 

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

34 Частина приміщення адмінбудинку загальною пло-
щею 607,6 м2, а саме: цокольний поверх загальною 
площею 193,3 м2 1-й поверх загальною площею 
199,1 м2, 2-й поверх загальною площею 215,2 м2 
за адресою: вул. Багата, 1, м. Тернопіль, що пере-
буває на балансі державної установи «Госпрозра-
хункова група Тернопільської обласної державної 
адміністрації». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Орієнтир-
Реформа»

5400 4

35 Гідротехнічні споруди ставу Мухавка 8, саме: ава-
рійний шлюз, інвентарний номер 317, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ363; водовипуск, інвен-
тарний номер 318, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ389; земельна дамба, інвентарний номер 
316, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ425, 
за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, в 
межах земель Мухавської сільської ради, що пере-
бувають на балансі Державного підприємства «Ук-
рриба», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25592421. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для подальшої 
передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

5500 3

36 Частина приміщення (позн. 1-15) площею 44,8 м2 
на 1-му поверсі адмінприміщення за адресою: 
вул. Галицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., 
що перебуває на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області (код за 
ЄДРПОУ 05379205). Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

37 Частина площадки з асфальтобетонним покрит-
тям № 24 площею 1680,0 м2 за адресою: вул. Га-
лицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., що пе-
ребуває на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 
05379205). Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

38 Частина площадки з асфальтобетонним покрит-
тям № 24 площею 720,0 м2 за адресою: вул. Га-
лицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., що пе-
ребуває на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 
05379205). Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
подальшої передачі його в оренду 

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

39 Частина приміщень на території виробничої 
бази монастиря Бернардинів загальною площею 
44,8 м2, а саме: частина приміщень «Прохідної» 
площею 23,9 м2 та частина приміщень «Дільниці 
приготування пресматеріалу» площею 20,9 м2 за 
адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Терно-
пільська обл., що перебувають на балансі Націо-
нального заповідника «Замки Тернопілля» (код за 
ЄДРПОУ 21146541). Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

Тернопіль-
ське обласне 
комунальне 
підприємство 
«Експерт»

2500 5

40 Частина приміщення матеріального складу (позн. 
6) площею 15,5 м2 за адресою: вул. Миру, 18, 
м. Ланівці, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів 
у Тернопільській області (ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 05379205). Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для подальшої передачі його в оренду

13
.1

1.
19

ТОВ «Фірма 
«Гудвіл»

3000 5

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Да
та

 п
ро

ве
де

н-
ня

 к
он

ку
рс

у Най ме ну вання/ 
ПІБ суб’єкта 

оціночної діяль-
ності – пере-

можця конкурсу

Вар-
тість 
вико-
нання 
робіт, 
грн

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(дні)

41 Приміщення загальною площею 85,7 м2 на пер-
шому поверсі будівлі суспільно-побутового блоку, 
що обліковується на балансі Косівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва Львів-
ської національної академії мистецтв, за адресою: 
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, 
вул. Міцкевича, 2. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для укладення договору оренди 

27
.1

1.
19

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій  
Пилипович

3500 4

42 Частина приміщення в будівлях загальною пло-
щею 55,1 м2, а саме: приміщення № 1 загальною 
площею 52,6 м2 в будівлі лабораторного корпусу 
№ 10 – (літера «А» згідно з технічним паспортом) 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний 
Бульвар, 7а; нежитлове приміщення № 18 загаль-
ною площею 2,5 м2 першого поверху гуртожитку 
№ 3 – (літера «А» згідно з технічним паспортом) 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний 
Бульвар, 7, що обліковуються на балансі Івано-
Франківського національного технічного універ-
ситету нафти і газу. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для укладення договору оренди

27
.1

1.
19

ФОП Максим-
чин Андрій 
Дмитрович

4000 5

43 Частина вбудованих приміщень їдальні загальною 
площею 170,0 м2, частина прим. № 4 – 84,0 м2, 
прим. № 5 – 46,9 м2, частина прим. № 6 – 
8,3 м2, прим. № 7 – 8,8 м2, прим. № 8 – 6,7 м2, 
прим. № 12 – 15,3 м2 (згідно з техпаспортом) 
на першому поверсі будівлі навчального корпусу, 
що обліковується на балансі Відокремленого 
структурного підрозділу Коломийського полі-
технічного коледжу національного університету 
«Львівська політехніка» та перебуває за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Чехова, 
20. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди 

27
.1

1.
19

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій  
Пилипович

3500 4

44 Частина коридору (№ І згідно з технічним пас-
портом) загальною площею 2,0 м2 на першому 
поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15 та час-
тина приміщення № 7 для розміщення банкомата 
з вмонтуванням в стіну загальною площею 2 м2 
на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 19, 
що обліковуються на балансі Головного управ-
ління Національної поліції в Івано-Франківській 
області. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди 

27
.1

1.
19

ФОП Максим-
чин Андрій 
Дмитрович

3900 5

45 Гідротехнічні споруди 30 шт. 8 ставів загальною 
площею 52,7362 га та рибацький будинок загаль-
ною площею 80,5 м2, що перебувають на балансі 
державного підприємства «УКРРИБА», за адре-
сою: Івано-Франківська обл., Городенківський 
р-н, с. Чортовець. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для продовження договору оренди 

27
.1

1.
19

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

5000 4

46 Приміщення площею 56,22 м2 на першому повер-
сі адмінбудівлі (приміщення № 21, 22, 23 згідно 
з техпаспортом площею 49,2 м2 та частина ко-
ридору № 20 площею 7,02 м2), що обліковується 
на балансі Державної фіскальної служби України, 
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Долина, 
вул. Грушевського, 16. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди 

27
.1

1.
19

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

2400 4

47 Гідротехнічні споруди: ставу Підгайці №1 площею 
35,0 га (у т. ч. дамба, дамба, донний водовипуск, 
шлюз); ставу Загайці № 1 площею 61,4 га (в т.ч. 
дамба, донний водовипуск, шлюз); ставу вирос-
ного Загайці № 2 площею 4,3 га (в т. ч. дамба, 
дамба, донний водовипуск, донний водовипуск); 
став-накопичувач площею 6,0 га (в т. ч. дамба, 
донний водовипуск, донний водовипуск); обвідний 
канал, що перебувають на балансі ДП «УКРРИБА», 
за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, 
на захід від с. Загайці. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для продовження договору оренди

27
.1

1.
19

ТОВ «Орієнтир-
Реформа»

8000 5

48 Частина горища адмінбудівлі загальною площею 
10 м2, що обліковується на балансі Головно-
го управління Національної поліції в Івано-
Франківській області, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Б. Лепкого, 28. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди 

18
.1

2.
19

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій Пили-
пович

2000 4

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 26.12.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з ме-
тою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів Переможець – суб’єкт 

оціночної діяльності

Ва
рт

іс
ть Строк 

виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 

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

ФОП Легар Олена 
Василівна

47
00

4

2 Частина нежитлового приміщення будівлі виробничо-
го корпусу № 3 площею 402,5 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що та перебуває 
на балансі Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП 
«Кіровгеологія»

ТОВ «ЕКСПЕРТ – ІН-
ЖИНІРІНГ СЕРВІС»

25
00

5

3 Складське приміщення площею 540,0 м2 та офісне при-
міщення інв. № 01-024 площею 33,7 м2 за адресою: 
Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 
2, що перебувають на балансі державного господар-
ського об’єднання «Консорціум «Військово-будівельна 
індустрія»

ТОВ «ІНЖИНІРИНГО-
ВИЙ ЦЕНТР «ЕКСКОН»

70
99

2

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

ПП «САНТ – 2000»

27
40

5

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
5 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за 

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

ФОП Чебаков Олексій 
Іванович

27
00

2

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

ПП «ГАРАНТ-ЕКСПЕРТ»

27
50

2

Продовження таблиці Продовження таблиці Продовження таблиці
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прийнято рішення  
про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 27.02.2020 №12/01-67-РП внесені зміни 
до наказу регіонального відділення від 23.01.2020 №12/01-26-
РП в частині визначення способу приватизації об’єкта малої 
приватизації державної власності, а саме: прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності соціально-
культурного призначення – фізкультурно-оздоровчий комп-
лекс, А-2 загальною площею 1 288,5 м2, що розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Васи-
льєвська, 124 та перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» 
(код за ЄДРПОУ 00130820), шляхом продажу на аукціоні.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 27.02.2020 №12/01-68-РП внесені зміни 
до наказу регіонального відділення від 23.01.2020 №12/01-27-
РП в частині визначення способу приватизації об’єкта малої 
приватизації державної власності, а саме: прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності – будівля клубу 
загальною площею 757,5 м2, що розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2 та 
перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 
00130820), шляхом продажу на аукціоні.

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях від 27.02.2020 №12/01-69-РП внесені зміни 
до наказу регіонального відділення від 23.01.2020 №12/01-25-
РП в частині визначення способу приватизації об’єкта малої 
приватизації державної власності, а саме: прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності соціально-
культурного призначення – піонерський табір з господарськи-
ми (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський 
район, с. Бородаївка, вул. Зарічна, 4 та перебуває на балан-
сі АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820), шляхом 
продажу на аукціоні.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказів про прийняття рішення 
про приватизацію об’єктів малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
27.02.2020 № 132 внесено зміни до наказу регіонального від-
ділення від 20.01.2020 № 51 «Про прийняття рішення про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації окремого майна – будівлі 
Романівської районної державної лікарні ветеринарної меди-
цини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2», 
а саме: «Приватизацію вказаного в пункті 1 об’єкта здійснити 
шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами».

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
27.02.2020 № 133 внесено зміни до наказу регіонального 
відділення від 20.01.2020 № 52 «Про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлових приміщень адмінбудинку», а саме: «Приватизацію 
вказаного в пункті 1 об’єкта здійснити шляхом продажу на 
електронному аукціоні з умовами».

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбулися 02.01.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення другого поверху чотири-
поверхової адмінбудівлі площею 20,2 м2. Най ме ну вання ба лан со-
ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промис-
ловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ГО «Асоціація власників зброї та 
мисливців». Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконан-
ня роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 680,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху 
п’ятиповерхової адмінбудівлі площею 18,0 м2. Най ме ну вання ба лан-
со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній про-
мисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Миргородська Ю. А. 
Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 680,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (холу) 
адміністративної будівлі апеляційного суду Черкаської області пло-
щею 1,0 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Апе-
ляційний суд Черкаської області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
вул. Верхня Горова, 29, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Ро-
гуляк В. В. Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін ви-
конання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 700,00 грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення в одноповерховій будівлі 
площею 53,5 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків Черкаської обл. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Береза Л. О. Дата оцінки: 30.11.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визна-
но КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 800,00 грн.

2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі 
площею 14,5 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків Черкаської 
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Донець І. М. Дата оцінки: 31.12.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визна-
но СОД Устименко Т. В. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 750,00 грн.

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення фойє 
на першому поверсі навчального корпусу № 1 площею 1,2 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Уманський державний 
педагогічний університет ім. Павла Тичини. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: вул. Садова, 2, м. Умань Черкаської обл. Платник робіт з оцінки: 
ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін ви-
конання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 480,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, 
ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 02.01.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 263,2 м2 на другому поверсі ад-

мінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статис-
тики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, 
вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

нежитлові приміщення площею 74,16 м2 на другому поверсі дво-
поверхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській області, за адресою: 
Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість робіт з 
оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту – нежитлові при-
міщення площею 57,7 м2 на першому поверсі двоповерхової адмін-
будівлі, що перебуває на балансі Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., 
м. Носівка, вул. Вокзальна, 6 (вартість робіт з оцінки – 2020 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надан-
ня послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту – підтрибунне приміщення загальною пло-
щею 28,3 м2 другого поверху двоповерхової західної трибуни стадіо-
ну, що перебуває на балансі ДП «Олімпійський навчально-спортивний 
центр «Чернігів», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (вартість 
робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підпи-
сання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – прирельсовий лісовий склад 
площею 776,1 м2 та прискладський майданчик площею 431,8 м2, 
що перебуває на балансі ДП «Чернігівське лісове господарство», за 
адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Вокзальна, 11 (вартість 
робіт з оцінки – 2590 грн, строк – 5 календарних днів від дати підпи-
сання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – 1/4 частина радіо-
вежі, що перебуває на балансі Управління державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігів-
ська обл., м. Носівка, вул. Воскресінська, 1 (вартість робіт з оцінки – 
2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення пло-
щею 55,8 м2 будівлі гаража, що перебуває на балансі Чернігівської філії 
ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інсти-
тут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 
21а (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

Конкурс не відбувся у зв’язку з надходженням лише 1 заяви на 
конкурс по об’єкту – 1/3 частина даху та нежитлове приміщення 
площею 10,7 кв.м будівлі тренувальної вежі, що перебувають на 
балансі Управління державної служби України з надзвичайних ситу-
ацій у Чернігівській області та знаходяться за адресою: м. Чернігів, 
вул. Підводника Китицина, 19.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності від 26.12.2019

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. м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 3 
к/д. Вартість робіт – 2080 грн.

Нежитлові приміщення (№ 7 і № 7а) площею 35,6 м2 в будівлі під 
літ. «А-3». м. Львів, вул. Кривоноса, 10. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1000 грн.

Приміщення навчального корпусу (кухні) загальною площею 
52,0 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Новий Розділ, 
вул. С. Бандери, 8. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «На-
ціональна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1300 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 162,3 м2 на першому 
поверсі будівлі. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Чорновола, 8. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2350 грн.

Будівля гаража літ. «Б-1» загальною площею 385,4 м2. м. Львів, 
вул. Січинського, 41. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1790 грн.

Частина приміщення меблевого цеху (столярний цех) цех № 3 
площею 691,6 м2. м. Львів, вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 990 грн.

Будівля овочесховища з підвалом площею 794,6 м2; будівля 
трансформаторної підстанції площею 87,4 м2; будівля холодилки 
площею 212,9 м2. м. Львів, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вар-
тість робіт – 994 грн.

Комплекс інженерних споруд (насосна станція) площею 67,8 м2; ав-
томонтажний корпус площею 2347,2 м2. м. Львів, вул. Наукова, 7. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компа-
нія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 990 грн.

По об’єктах оренди: частина адміністративної будівлі А-9 площею 
27,9 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 
12 та гараж загальною площею 87,1 м2 за адресою: 45000, Волин-
ська обл., м. Ковель, вул. Кармелюка, 4 відповідно до п. 8 розділу 
III Положення, конкурс вважається таким, що не відбувся. Голова 
комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу щодо 
зазначених об’єктів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ та ВОЛиНСьКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності від 02.01.2019

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 
3,0 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 4. м. Львів, вул. Ми-
трополита Андрея, 5. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорів-
ська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1265 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною пло-
щею 3,0 м2 на першому поверсі на вчального корпусу № 1. м. Львів, 
вул. Карпінського, 2/4. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко 
Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 41,5 м2 на другому 
поверсі нової частини триповерхо вого адміністративного корпусу. 
м. Львів, вул. Богомольця, 9. Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість ро-
біт – 1000 грн.

Нежитлові приміщення № 10, 11, 12 загальною площею 53,2 м2 
на першому поверсі гуртожитку. Львівська обл., м. Стрий, вул. Бо-
лехівська, 31. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна 
компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1000 грн.

Приміщення гаража (літ. «Ж-1») площею 124,2 м2 та службове 
приміщення площею 22,4 м2, загальною площею 146,6 м2. м. Львів, 
вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення (підвальні приміщення: № IV – 
26,1 м2; № V – 2,8 м2; № VI – 17,6 м2; № VII – 2,9 м2 та приміщення пер-
шого поверху № 12 – 119,4 м2) загальною площею 168,8 м2. м. Львів, 
вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1000 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 1486,3 м2 підвалу, чет-
вертого (частина), п’ятого та шостого поверхів будівлі. м. Львів, вул. Ві-
товського, 18. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Гараж загальною площею 33,5 м2. Закарпатська обл., м. Тячів, 
вул. Нересенська, 2а. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун 
С. Г. Термін виконання робіт – 4 к/д. вартість робіт – 2000 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення (поз. 6 за пла-
ном) площею 25,3 м2 на першому по версі адмінбудинку (літ. А). За-
карпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 2. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ПП «Експерт-центр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2200 грн.

Частина адміністративного при міщення (літер А-3) площею 
17,3 м2. 44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Тер-
мін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області РВ ФДМУ по РІВНЕНСьКІЙ 
та ЖиТОМиРСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 26.12.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: не-
житлові приміщення площею 84,4 м2 в будівлі лазні-пральні (літ. А), 
що перебуває на балансі дирекції «Дім побуту та торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-

Волинський, вул. Ужачинська, 5 (вартість виконання – 2400,00 грн, 
строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди;

Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по 
об’єкту: нежитлове приміщення (кабінет) площею 22,1 м2 в адмін-
будівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Жито-
мирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 
(вартість виконання – 2420,00 грн, строк виконання – 3 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою укладення договору оренди;

Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: 
частина нежитлових приміщень площею 532,1 м2 в навчально-
адміністративному корпусі № 1, що перебуває на балансі Будівель-
ного коледжу Житомирського національного агроекологічного уні-
верситету, за адресою: м. Житомир, вул. С. Бандери, 6 (вартість 
виконання – 2440,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
укладення договору оренди;

Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по об’єкту: 
навчальний корпус № 2 (літ. Б) площею 720,6 м2; підвал спортзалу пло-
щею 251,8 м2 (літ. В); актовий зал з прибудовами площею 334,8 м2 в 
будівлі (літ. Г); прибудова до актового залу (літ. М) площею 138,5 м2; 
склад (літ. Ж) площею 55,6 м2; склад (літ. Е) площею 51,8 м2, що пере-
бувають на балансі Центру ПТО м. Житомир, за адресою: м. Житомир, 
вул. Троянівська, 5 (вартість виконання – 7200,00 грн, строк виконан-
ня – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою укладення договору оренди;

Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по 
об’єкту: підвальні приміщення – захисна споруда цивільного захис-
ту (цивільної оборони) протирадіаційне укриття № 22624 площею 
192,2 м2, що під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ДП 
«ПМК-158» ВАТ «Житомирводбуд» та перебуває на його балансі, за 
адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 
40 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календар-
них дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди.


