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результати продажу об’єктів малої приватизації

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській області від 20.02.2019 № 12/01-10-ЗВП затверджено результа-
ти продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного 
підприємства державний шовкорадгосп «Криворізький» за адресою: Дніпропе-
тровська обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник, вул. Шевченка, 9. Об’єкт 
приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій покупцем – юридичною 
особою – ТОВ «ВІЛЬНИЙ ПОСАД». Ціна продажу – 2 220 000,00 грн, у тому числі 
ПДВ – 370 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській області від 20.02.2019 № 12/01-09-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лаз-
ня), яка має приміщення з № 1 до № 87, загальною площею 761,6 м2 за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12. Об’єкт привати-
зовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій покупцем – фізичною особою – 
Юрченком Анатолієм Анатолійовичем. Ціна продажу – 3 877,85 грн, у тому числі 
ПДВ – 646,31 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській області від 18.02.2019 № 12/01-08-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс ДП «Дніпропе-
тровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш» за 
адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18. Об’єкт приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни покупцем – юридичною осо-
бою ТОВ «БЕСТ КОНТРАКТ». Ціна продажу – 885 543,60 грн, у тому числі ПДВ – 
147 590,60 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській області від 20.02.2019 № 12/01-11-ЗВП затверджено результати 
продажу об’єкта малої приватизації – єдиний майновий комплекс – цех ректи-
фікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного 
заводу ім. Калініна за адресою: м. Дніпро вул. Коксохімічна, 1. Об’єкт привати-
зовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження старто-
вої ціни та подальшого подання цінових пропозицій покупцем – юридичною осо-
бою – ТОВ «ХІМІЯ – СПЕЦТЕХНІКА». Ціна продажу – 8 713 519,20 грн, у тому числі 
ПДВ – 1 452 253,20 грн.

КиЇвсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 60-квартирний 
житловий будинок за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, 
вул. Соборна (Леніна), 79а, приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, 
що подав заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, – фізичною осо-
бою – Ісаюк Олесею Володимирівною. Ціна продажу об’єкта – 193 646,40 грн, у тому 
числі ПДВ – 32 274,40 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 100-квартирний 
житловий будинок (літ. «А») за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Те-
резине, вул. Польова, 5, приватизовано шляхом викупу єдиним учасником, що по-
дав заяву на участь в аукціоні із зниженням стартової ціни, – юридичною особою – 
ТДВ «Терезине» (код за ЄДРПОУ 05407982). Ціна продажу об’єкта – 101 868,60 грн, 
у тому числі ПДВ – 16 978,10 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля недіючої лазні за адресою: 
08622, Київська обл., Васильківський р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 10, яка під 
час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвін-
кове» (правонаступник ПАТ «Дзвінкове»), приватизовано шляхом викупу єдиним 
учасником, що подав заяву на участь в аукціоні з умовами, – фізичною особою – 
Пазюрою Олегом Петровичем. Ціна продажу об’єкта – 64 200,00 грн, у тому числі 
ПДВ – 10 700,00 грн.

КіровоГраДсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення лазні (магазину) 
загальною площею 405,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличків-
ський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22, що перебуває на балансі ТОВ 
«Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна», код за ЄДРПОУ 34366955 (збе-
рігач), приватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні за методом по-
крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
фізичною особою – Юрченком Анатолієм Анатолійовичем за 586,72 грн (п’ятсот 
вісімдесят шість гривень 72 копійки), у тому числі ПДВ – 97,79 грн (дев’яносто сім 
гривень 79 копійок).

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1, загальною площею 21,5 м2 
за адресою: Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 
28, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України 
у Перемишлянському районі Львівській області. Приватизовано шляхом продажу 
на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа Мирош Степан Богданович, ціна 
продажу – 6 000,00 грн (шість тисяч гривень 00 коп), у тому числі ПДВ – 1 000,00 
грн (одна тисяча гривень 00 коп).

сУМсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації

Окреме майно – будівля магазину за адресою: Сумська область, смт Крас-
нопілля, пров. Привокзальний, 9, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод 
«Залізничник», приватизовано фізичною особою – Зікратим А. В., як переможцем 
електрон ного аукціону, за 19200,00 грн, у тому числі ПДВ – 3200,00 грн.

Окреме майно – нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2 за адре-
сою: Сумська обл., м. Охтирка, пров. Друкарський, 4, що обліковується на балансі 
Північно-східного офіса Державної аудиторської служби України, приватизова-
но фізичною особою – Бабичем Ю. Б., як переможцем електрон ного аукціону, за 
97414,80 грн, у тому числі ПДВ – 16235,80 грн.

ЧерКасьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні із зниженням  
стартової ціни об’єкта малої приватизації

Окреме майно – нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 (20123, 
Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28) приватизова-
но шляхом викупу фізичною особою – Рябоконем Анатолієм Гавриловичем, який 
єдиний подав заяву на участь в аукціоні в електрон ній формі, за 18 480,00 грн 
(вісім надцять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 
3 080,00 грн (три тисячі вісімдесят гривень 00 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівля готелю «Рассвет» 
літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною площею 11173,1 м2, розташована 
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 30

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Най менування об’єкта приватизації: h  будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, 
А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною площею 11173,1 м2.
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 30.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою семиповерхову окремо розташо-

вану будівлю літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, з прибудовами літ. а, а-1, загальною площею 
11173,1 м2. До приміщення підведені основні комунікації. Частково відсутнє вну-
трішнє оздоблення. Потребує проведення ремонтних робіт. На даний час об’єкт 
не використовується.

Інформація про земельну ділянку: Інформація відсутня
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди 

відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Управління справами Фонду держав-

ного майна України» (код ЄДРПОУ 39950170), що знаходиться за адресою: м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9.
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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: 22 березня 2019 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 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 – 91 619 167 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 45 809 583,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
45 809 583,5 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 – 9 161 916,7 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 580 958,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 580 958,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлу-
атації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших 
правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних 
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-
правових актів та законодавства України.
4. Додаткова інформація.

Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
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: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області

Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 

805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів 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: Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 
9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 
13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Конопля 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 Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області 
від 22.02.2019 №12/01-52-РП.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000126-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-
ня ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 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 – 916 191,67 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 458 095,84 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 458 095,84 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 державної власності –  
частина адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) 
загальною площею 362,1 м2, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Дніпропетровській 
області (код ЄДРПОУ 02359946) та розташована  
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
просп. Героїв-підпільників, 1а

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Най менування об’єкта приватизації: h  частина 
адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) 
загальною площею 362,1 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. 

Героїв-підпільників, 1а.
Інформація про об’єкт: об’єктом приватизації є третій поверх 

адміністративної будівлі загальною площею 362,1 м2. Стіни та пе-

регородки цегляні, вікна двійні. До приміщень підведені вода, ка-
налізація та електроенергія. Рік побудови – 1971, стан будівлі задо-
вільний. Земельна ділянка розміром 0,3364 га, перебуває на праві 
постійного користування у Криворізькому міському відділі статис-
тики. Право власності на об’єкт зареєстровано 23.05.2005 у складі 
комплексу будівель.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 
0,3364 га, на якій розташована адміністративна будівля, перебуває 
в користуванні Криворізького міського відділу статистики на підста-
ві державного акта на право постійного користування землею від 
05.04.1993 №37. Обтяжень на земельну ділянку немає.

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

Інформація про балансоутримувача: Головне управління статис-
тики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), яке зна-
ходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, контактний 
телефон (056) 778-68-43.

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, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 
(зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 26 березня 2019 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 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 – 704 773,34 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 352 386,67 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 352 386,67 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 роз-

мірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із спо-
собів:

продаж на аукціоні з умовами – 70 477,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 35 238,67 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 238,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлу-
атації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших 
правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних 
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-
правових актів та законодавства України.

4. Додаткова інформація.
Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
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: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області

Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 

805012.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, 
з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 
13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-
11-41, адреса електрон ної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

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

каз Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській області від 
26.02.2019 №12/01-55-РП «Про продаж на електрон ному аукціоні».

Унікальний код в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-
2018-09-24-000013-3.

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 – 7 047,73 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 523,87 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни – 3 523,87 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/.

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – бокс № 1, П-1 на території автотранспортного 
виробничого об’єднання загальною площею 1440,0 м2 
за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, 
вул. Енергетиків, буд. 101, який обліковується на балансі 
Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Най менування об’єк h та приватизації: бокс №1, П-1 
на території автотранспортного виробничого об’єднання 
загальною площею 1440,0 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Світ-

лодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101.
Най менування балансоутримувача: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 

«Центренерго».
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: бокс №1, П-1 на території автотранспорт-

ного виробничого об’єднання загальною площею 1440,0 м2 – од-
ноповерхова будівля, висота – 5,05 м; рік побудови – 2001; фунда-
мент – збірний залізобетонний, стіни – цегляні, перекриття – за-
лізобетонні плити, підлога – бетон, в боксі є оглядові ями. Об’єкт 
приватизації перебуває у задовільному стані (потребує поточного 
ремонту).

Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (ре-
єстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації): 
№1065253714209, 26.10.2016.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: площа земельної ділянки – 

0,2552 га, кадастровий номер 1410970500:00:004:0017, цільове 
призначення – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслу-
говування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій.
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: 09 квітня 2019 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).

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 – 1 026 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

513 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 513 000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 102 600,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

51 300,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 51 300,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

4. Додаткова інформація.
Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

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

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: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 15.00 в робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, 
Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101. Об’єкт 
розташований на території з обмеженим доступом (діюче підприєм-
ство), телефон (066) 105 36 90.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Донецькій області, Україна, 61057, Харківська об-
ласть, 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. Контак-
тна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Росік Олена Сергіївна, тел. (057) 700-03-14, 
адреса електрон ної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 21.02.2019 № 00157.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000008-2.
Період між аукціоном без умов 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 без умов – 10 260,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 130,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 130,00 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 
загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 
загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною 
площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672) за адресою: 
Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3, 
які обліковуються на балансі ТДВ «СІНІАТ»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Най менування об’єкта приватизації: h  нежитлові 
приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 
134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 
259,0 м2 в літ. «Г-2г», загальною площею 393,4 м2 
(колишня їдальня, інв. № 672).
Місцезнаходження: Донецька область, м. Бахмут, пров. Ломоно-

сівський 2-й, буд.3. Най менування балансоутримувача: ТДВ «СІНІАТ» 
(код ЄДРПОУ 00290601).

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

інформація про об’єкт: нежитлові приміщення 1-го та 2-го поверхів 
загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня), розташовані у при-
будованій до побутового корпусу цегляній будівлі на промисловому 
майданчику гірничо-переробного комплексу (будівля цегляна, 1972 
року будівництва, з 2000 року не експлуатується). Фундамент – бетон, 
стіни – цегла, покрівля – шифер, підлога – бетон. Інженерні комуні-
кації (електрика, каналізація, водопровід) відсутні.

Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (ре-
єстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації): 
№1239776214103, 07.03.2017.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: об’єкт приватизації знаходиться 

на земельній ділянці промислового майданчика № 2 загальною пло-
щею 3,1014га, кадастровий номер 1410300000:00:007:0711, цільове 
призначення – для розміщення промислового майданчика. Строк дії 
договору оренди земельної ділянки від 13.09.2006 № 040614700076, 
укладеного між ТДВ «СІНІАТ» та Артемівською міською радою, до 
13.09.2054.

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: 04 квітня 2019 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).

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 з умовами – 388 500,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

194 250,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 194 250,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 38 850,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

19 425,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 425,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по До-
нецькій області послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого 

для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окреме май-
но – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 
134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. 
«Г-2г», загальною площею 393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672) 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, пров. Ломоносівський 
2-й, буд. 3, у розмірі 3700 грн (три тисячі сімсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ.

4. Додаткова інформація.
Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

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

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: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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 8.00 до 17.00 в робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд.3. Об’єкт розташований 
на території з обмеженим доступом (діюче підприємство). Телефон: 
(050) 424-05-69.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харків-
ська 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 відпові-
дальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій Оксана 
Олександрівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електрон ної пошти: 
donetsk@spfu.gov.ua.

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 21.02.2019 №00158.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000006-2.
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 – 3 885,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 942,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 942,50 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – котельня за адресою: 
Донецька область, Нікольський р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, буд. 26а, що обліковується на балансі 
СТОВ «Первомайська птахофабрика»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Най менування об’єкта приватизації: h  котельня.
Місцезнаходження: 87050, Донецька область, Нікольський район, 

с. Тополине, вул. Шкільна, 26а.
Най менування балансоутримувача: сільськогосподарське товари-

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

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87050, 
Донецька область, Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 5. 
Контактні дані: тел.: (+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: загальна площа – 177,0 м2, відсоток зно-
су – 35 %, відсоток будівельної готовності – 43%, матеріали – залізо-
бетонні блоки. Право власності на об’єкт зареєстровано 01.06.2018 
за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по 
Донецькій області. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого май-
на: 1570357014217.

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: 04.04.2019. 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 – 14636,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 

7318,22 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7318,22 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість.
Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-

ного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 1463,64 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 

731,82 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 731,82 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.

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

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

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: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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 в робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: 87050, Донецька 
область, Нікольський район, с. Тополине, вул. Шкільна, 26а. Теле-
фон: (+380 6246) 9-21-18.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Донецькій області, 61057, Україна, Харківська 
область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 
13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною 
за забезпечення можливості огляду об’єкта: Попова Оксана Вікто-
рівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електрон ної пошти: donetsk@
spfu.gov.ua.

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

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Донецькій області від 25.02.2019 № 00161.

Унікальний код в електрон ній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000051-2.
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 – 146,36 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 73,18 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 73,18 грн.

ЖитоМирсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Житомирській області про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації єдиного майнового комплексу 
Державного підприємства «Головинський кар’єр»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації:  h єдиний майновий комплекс 
Державного підприємства «Головинський кар’єр».
Місцезнаходження об’єкта: 12325, Житомирська область, Черня-

хівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 40673033.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 – 

53 особи.
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Основні напрямки діяльності підприємства: 08.11 – добування 
декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та 
глинистого сланцю; 08.12 – добування піску, гравію, глин і каоліну; 
08.99 – добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, 
н. в. і. у.; 23.70 – різання, оброблення та оздоблення декоративного 
та будівельного каменю.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  
за 2017 – 2018 роки

Період Од. виміру Обсяг реалізації

2017 рік тис. грн 5794

2018 рік тис. грн 6115

Основні показники господарської діяльності ДП  
за 2017 – 2018 роки

№
з/п Най менування показника 2017 рік 2018 рік

1 Необоротні активи, тис. грн 12 403 8981

2 Оборотні активи, тис. грн 5627 13558

3 Вартість активів, тис. грн 18030 22539

4 Вартість власного капіталу, тис. грн 17063 19564

5 Поточна кредиторська заборгованість, тис. 
грн, у т.ч.:

967 2975

розрахунками з бюджетом 112 949

розрахунками зі страхування 68 426

розрахунками з оплати праці 54 535

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять 57 виробничих, 
невиробничих будівель та приміщень загальною площею більше 
7000 м2, адмінприміщення площею 734 м2, споруди і передавальні 
пристрої, розташовані на земельній ділянці площею 14,9 га, за-
лізнична колія протяжністю 13,5 км (частково розібрана), інше 
індивідуально-визначене майно: обладнання та устаткування у кіль-
кості 165 одиниць, колісні транспортні засоби у кількості 22 оди-
ниці. Земельна ділянка площею 95,109 га, (кадастровий номер: 
1825655500:03:000:0188, цільове призначення – для розміщен-
ня та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами) 
зареєстровано право власності за Державою Україна в особі Жи-
томирської обласної державної адміністрації. Земельна ділянка 
площею 5,1959 га, (кадастровий номер 1825687600:07:000:0060) 
цільове призначення – для розміщення та експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства-
ми, що пов’язані з користуванням надрами, зареєстровано право 
власності за Державою Україна в особі Житомирської обласної 
державної адміністрації.

Право власності на єдиний майновий комплекс зареєстроване в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (реєстрацій-
ний номер 1437669518256) за державою в особі Регіонального від-
ділення Фонду по Житомирській області.

Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка не виділена.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 29 березня 2019 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 єдиного майнового комплексу ДП «Головинський 
кар’єр» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу ДП «Головинський 
кар’єр» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Покупець єдиного майнового комплексу ДП «Головинський 
кар’єр» є правонаступником прав і обов’язків ДП «Головинський 
кар’єр» відповідно до умов договору та законодавства України.

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» у випадках, передбаче-
них законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України 
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів 
у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентра-
цію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на 
концентрацію встановлюється законодавством про захист еконо-
мічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 22539 тис. грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11269,5 тис. грн 

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

дальшого подання цінових пропозицій – 11269,5 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2253,9 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1126,95 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1126,95 тис. грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20%.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець єдиного майнового комплексу Державного підприєм-

ства «Головинський кар’єр» зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів економічної діяльності єдиного май-

нового комплексу Державного підприємства «Головинський кар’єр» 
протягом п’яти років з дати переходу до нього права власності на 
єдиний майновий комплекс;

погашення протягом шести місяців від дати переходу права влас-
ності на єдиний майновий комплекс боргів із заробітної плати та пе-
ред бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, 
що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий 
комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи 
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести мі-
сяців з дня переходу до нього права власності;

укладення колективного договору між новим власником або упо-
вноваженим ним органом і трудовим колективом;

питання отримання спеціальних дозволів на користування над-
рами та землекористування покупець вирішує самостійно відповід-
но до законодавства;

здійснити припинення Державного підприємства «Головинський 
кар’єр» в установленому законодавством порядку протягом одного 
року з дати переходу права власності на об’єкт приватизації;

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 
законодавства щодо користування об’єктом;

подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності 
зобов’язань покупця, зазначених в договорі купівлі-продажу, здій-
сню єть ся виключно за згодою органу приватизації. Зобов’язання, 
виз на ченні у договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, 
які прид бавають об’єкт, у разі його подальшого відчуження протягом 
строку дії таких зобов’язань;

відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Житомирській області вартість послуг екологічного ауди-
тора, що залучався для здійснення екологічного аудиту об’єкта при-
ватизації, в розмірі 17 тис. грн у місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.

Строк виконання зобов’язань щодо умов, які не мають визначено-
го періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу 
права власності на єдиний майновий комплекс до покупця.

4. Додаткова інформація.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Житомирській області
Рахунок № 37183502900001 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській обл., м. Житомир
МФО 811039, Код ЄДРПОУ 13578893
Рахунок № 37316002000215 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 13578893
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of Receiver: –
Address: –
MFO: –
Code YeDRPOU: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
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 менування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Житомирській області за адресою: 
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 404. Телефон 
для довідок (0412) 420-416, в робочі 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 Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Житомирській області від 
26.02.2019 № 132.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-04-000002-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 23 (двад-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 23 (двадцять три) календарних дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 225,39, тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 112,695 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 112,695 тис. грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

ЗапоріЗьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Запорізькій області про приватизацію на електронному 
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна 
у складі: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 
та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної 
будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу «під А» та сходова 
клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення 
«Б» площею 96,16 м2, розташованого за адресою: 
Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а 
(зберігач – ТОВ «ВІТЬОК», код ЄДРПОУ 35215538)

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Окреме майно у складі: h  коридори першого поверху № 1 
площею 10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової 
адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу 
«під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, 
підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2, розташоване 
за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н, 
смт Андріївка, вул. Нова, 4а та знаходиться на зберіганні 
у ТОВ «ВІТЬОК», код ЄДРПОУ 35215538.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані в дво-

поверхову адміністративну будівлю (літера А). Підземне приміщення 
«Б» не має природного освітлення. Теплопостачання будівлі відклю-
чено від центральної мережі.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, 
кадаст ровий номер не присвоєно.

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: 28 березня 2019 
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 приватизації, розташованого за адресою: 
Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а, здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а, має відпо-
відати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього Закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 182 850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 91 425,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 91 425,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 285,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 142,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 142,50 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 

регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватиза-
ції у розмірі 4 000,00 грн протягом 30 днів з дня укладення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація.
Най менування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

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

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Запорізькій області

Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської 

служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електрон ного майданчика га-

рантійного внеску потенційного покупця здійснюється за та-
кими реквізитами (в національній валюті):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Запорізькій області

Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька об-

ласть, 69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область, 

69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of 

Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001, 

Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
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 місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Бер-
дянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а.

_Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, буд.50, тел. 2260775. Адреса веб-сайта організатора 
аукціону: http://www.spfu.gov.ua.

Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літ-
вінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду  
по Запорізькій області від 22.02.2019 № 128.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000119-3.

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 – 1 828,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 914,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 914,25 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

рівненсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
групи інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, 
загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б,  
споруда естакади, В, що знаходиться за адресою: 
35400, Рівненська область, Гощанський район,  
смт Гоща, вул. Промислова, 1 та перебуває на балансі  
ТзОВ «ПМК-5», код за ЄДРПОУ 01273421

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – група 
інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, 
Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, 
споруда естакади, В.
Місцезнаходження об’єкта: 35400, Рівненська область, Гощан-

ський район, смт Гоща, вул. Промислова,1.
Балансоутримувач: ТзОВ «ПМК-5», код за ЄДРПОУ 00910660.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35400, 

Рівненська область, Гощанський район, смт Гоща, вул. Промислова,1. 
Тел./факс: (0356) 2-15-36, 2-16-44.

Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів 
малої приватизації: естакада та прохідна є окремо розташовани-
ми будівлями. Прохідна – одноповерхова цегляна будівля, естака-
да – окремо стояча бетонна споруда. Перебувають в задовільно-
му стані.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах 
земельної ділянки площею 0,0553 га, на землях державної власнос-
ті, категорія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергети-
ки, оборони та іншого призначення. Кадастровий номер земельної 
ділянки: 5621255100:01:001:0643.

2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 26 березня 

2019 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, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону 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 аукціоні – 63 204,00 (шістдесят три тисячі двісті чотири грив-
ні 00 коп.) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 6 320,40 грн (шість тисяч триста 
двадцять гривень 40 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 31602,00 грн (тридцять одна тисяча 
шістсот дві гривні 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 3160,20 грн (три тисячі сто шіст-
десят гривень 20 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 31602,00 грн (тридцять одна тисяча 
шістсот дві гривні 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 3160,20 грн (три тисячі сто шіст-
десят гривень 20 коп.).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної за-
робітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зареєструвати за собою право влас-

ності на об’єкт протягом 30 днів з дати підписання акта приймання-
передачі нерухомого майна.

2. Покупець зобов’язаний звернутися до органів місцевого са-
моврядування з клопотанням щодо оформлення земельної ділянки 
за собою протягом 30 днів з дати реєстрації покупцем нерухомого 
майна.

3. Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ура-
хуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта 
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.

4. Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню 
Фонду по Рівненській області вартість послуг суб’єкта оціночної ді-
яльності за проведення незалежної оцінки в сумі: 4900,00 грн (чотири 
тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок) протягом 30 днів з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-продажу.

Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів 
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про 
приватизацію об’єкта).

4. Додаткова інформація.
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: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017, 

м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок №37314029008805 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. 

Київ, МФО 820172
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://prozoro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.

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

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

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

Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електрон ного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електрон ного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу 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 опублікування ор-
ганом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 
електрон ній торговій системі.

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

онального відділення Фонду по Рівненській області від 25 лютого 
2019 р. № 92 (протокол № 27 засідання аукціонної комісії з продажу 
об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000066-1.

Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1% (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 632,04 грн (шістсот 
тридцять дві гривні 04 коп.);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
316,02 грн (триста шістнадцять гривень 02 коп.);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій:

на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону ста-
новить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – про-
позицій – 316,02 грн (триста шістнадцять гривень 02 коп.);

на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукці-
ону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта прива-
тизації.

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

ЧерніГівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва будівель 
культурно-спортивного призначення, розташованого 
за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, 
с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а

Інформація про об’єкт приватизації.

Най менування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво будівель культурно-спортивного призначення.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Куликівський 

район, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а.
Най менування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: двоповерхова будівля з підвальним приміщен-
ням літ. А-2, А1-1, А2-1 загальною площею 870,2 м2, стіни з кераміч-
ної та силікатної цегли, перекриття – з/б плити, збудовані внутрішні 
перегородки, будівельна готовність – 47,7%; одноповерхова будівля 
котельної з ґанком літ. Б, б-1 загальною площею 73,7 м2 зі стінами з 
керамічної цегли, фундамент з бетонних блоків та керамічної цегли, 
перекриття – з/б плити, збудовані внутрішні перегородки, будівельна 
готовність 41,1 %; одноповерхова будівля літ. В-1 загальною площею 
6,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, перекриття – з/б плити, будівель-
на готовність – 43%. Територія не огороджена, занедбана.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.

Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фон-
ду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/82

Інформація про електрон ний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 березня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється 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 кожно-
го електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 569 562,00 грн (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч 
п’ятсот шістдесят дві гривні 00 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 56 956,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 284 781,00 
грн (двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят одна гривня 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 28 478,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
284 781,00 грн (двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят одна 
гривня 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 28 478,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській облас-
ті грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в 
сумі 3 870,00 грн (три тисячі вісімсот сімдесят гривень 00 коп.) без 
ПДВ на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта.

Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електрон них май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за при-
дбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of 

payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електрон них майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступ-
ні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімн. 319, тел. (0462) 676-302, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. 
Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 
13.00 до 13.48. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 
676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

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

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду по Чернігівській області від 25.02.2019 № 144 «Про затвердження 
умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000060-1.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням старто-
вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта 
приватизації:

для аукціону з умовами: 5 695,62 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 

2 847,81 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 2 847,81 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із 

підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операто-
рів електрон них майданчиків можна знайти за посиланням: https://
prozorro.sale/pokupcyam.



6 відомості
приватизації

6 березня 2019 року № 10 (1238)

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

38693595, ВП «Геологорозвідувальна експедиція» ДП «Львіввугілля», 44700, 
м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, тел. (03342) 21963

Керносховище 32323256.58.ЕЯАНЯД007 44700, м. Володимир-
Волинський, вул. Луцька, 80в

417,7 321211,00 2 роки Для розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду 
по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Фонд державного 
майна України

13467337, Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, тел. 744-34-05

Нежитлове вбудоване приміщен-
ня (підвальне приміщення)

– м. Дніпро, вул. Цен-
тральна, 6

172,4 2 076 724,00 5 років Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи

2 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

03366670, Павлоградське міжрайонне управління водного господар-
ства, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Вербки, вул. Хар-
ківська, 2а, тел. 096-225-47-96

Внутрішні доріжки та площадки 
на території ГНС-1

01033817.52.АААБГА962 Дніпропетровська обл., 
смт Слобожанське,
вул. Ентузіастів, 1б

33,0 13 885,00 2 роки  
364 дні

Розміщення технічних засобів і антен операторів комунікацій, які на-
дають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провай-
дерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

3 Міністерство освіти 
та науки України  

00220026, Павлоградський коледж Національного технічного універси-
тету «Дніпровська політехніка», 51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Світличної Ганни,63, тел. (0563) 20-49-58

Нежитлові вбудовані приміщення Інформація відсутня м. Павлоград, вул. Цен-
тральна, 35

252,69 1 571594,00 2 роки 
364 дні

Інше використання нерухомого майна (курси іноземних мов)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство внут-
ріш ніх справ України

40112406, Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатській 
області, 88006, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 7, 
тел. (0312) 22-39-25

Вбудоване приміщення (поз. 4 за планом) пер-
шого поверху адміністративної будівлі (літ. А)

40112406.1.ДРФЛПЯ001 Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Кошового, 4

9,9 84 704,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи 
(відділення банку) 

2 Міністерство освіти 
і науки України

36246368, Мукачівський державний університет, Закарпатська 
обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, тел. (03131) 2-11-09

Частина вбудованого нежитлового приміщення 
(поз. 1-3 за планом) в будівлі гуртожитку літ. А

– Закарпатська обл., м. Му-
качево, вул. Філатова, 16

2,0 12 573,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автома-
та з продажу продовольчих товарів

3 Міністерство освіти 
і науки України

36246368, Мукачівський державний університет, Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, тел. тел. (03131) 2-11-09

Частина вбудованого нежитлового приміщення 
(поз. 3-2 за планом) в будівлі гуртожитку літ. Г

– Закарпатська обл., м. Мука-
чево, вул. Я. Коменського, 59

2,0 12 961,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автома-
та з продажу продовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ Фонду 
по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

най менування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

00493699, Таврійський державний агротехнологічний університет, 
72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницько-
го, 18, тел. (0619) 42 06 18

Частина приміщення коридору № 92  
першого поверху будівлі учбового корпу-
су № 2 (Літ. Б-10)

– Запорізька обл., м. Меліто-
поль, просп. Богдана Хмель-
ницького, 18

2,0 8 578,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство 
юстиції України

26195879, Інститут права та післядипломної 
освіти Міністерства юстиції України, м. Київ, 
вул. Артема, 73, тел. (044) 486-17-39

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі 
(приміщення № 6, 7, 10, 11, 17, 35 – 40, частина № 1 площею 
4,4 м2, частина № 2 – 24,0 м2, частина № 4 – 60,0 м2 та части-
на № 20 – 2,6 м2  згідно з техпаспортом)

2619579.3.АААДКИ011 м. Івано-Франківськ, 
вул. Лесі Українки, 4

313,7 4 427 248,00
станом на 31.01.2019

25 років 230,9 м2 – для надання послуг побутового обслу-
говування населення; 32,6 м2 – розміщення салону 
краси, сауни, солярію, кабінету масажу; 50,2 м2 – 
здійснення медичної практики

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,

контактний телефон) 

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

най менування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, 
Київська обл.,  м. Бориспіль, тел.  (044) 2817496, 2817022

Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)

– Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

4,0 385 950,00 2 роки 11 місяців Розміщення квиткової каси для продажу проїзних документів 
у залізничному внутрішньому та міжнародному сполученнях 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області,  
тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,

контактний телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125444, Миколаївський національний університет імені 
В.О. Сухомлинського, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 
24, тел. (0512) 37-88-38

Частина приміщення холу першого 
поверху навчального корпусу № 2

– м. Миколаїв, вул. Ніколь-
ська, 24

4,0 18060,00 2 роки 364 дні Розміщення банкомата та термінала самообслуго-
вування

2 Міністерство обо-
рони України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі 
«Концерну «Військторсервіс», 65058, м. Одеса, вул. Армій-
ська, 10а, тел. (048)759-20-92 

Нежитлові приміщення № 18, 20, 21, 
28, 30, 31, 32, 33, 34 у двоповерхо-
вій нежитловій будівлі

33689922.32.ААААЕЕ613 вул. Дем’яна Коротченка, 
17а, м. Первомайськ, 
Миколаївська область

67,4 98 431,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро-
довольчих товарів та надання послуг за індивідуаль-
ним замовленням з виготовлення копій

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду 
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява 
про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управління
Балансоутримувач 

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

04653153, Полтавська філія Державного науково-дослідного та 
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»,
вул. Козака, 1, м. Полтава, тел. (0532) 50-26-65

Нежитлове приміщення 
на третьому поверсі

04653199.13.АААДЕБ677 вул. Козака,1, 
м. Полтава

64,8 445600,00 2 роки 11 місяців Розміщення навчальних класів з 
підготовки та перепідготовки водіїв 
транспортних засобів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу
управління

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

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

най менування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки  України

25736989, Рівненський державний гуманітарний університет, 33028, 
м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, тел.(0362) 26-78-65

Нежитлове приміщення
навчального корпусу № 2

– Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Пластова, 31

3,5 38 200,00 2 роки 11 місяців Надання послуг з ксерокопіювання та прода-
жу канцелярських товарів

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство со-
ціальної політики 
України

03187737, Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприєм-
ство, 36000, Сумська обл., м. Полтава, вул. Монастирська, 10, тел. (0532) 56-22-08

Нежитлові приміщення 03187737.16.ФОБНПЛ001 м. Суми, вул. Харків-
ська, 38

21,2 25711,00 1 рік Розміщення офіса

2 Міністерство освіти 
і  науки України

05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми,  вул. Римського-
Корсакова, 2, тел. (0542) 64-04-99

Нежитлові приміщення – м. Суми, вул. Академічна, 9 23,7 97835,00 2 роки  364 дні Надання медичної допомоги

3 Міністерство освіти 
і  науки України

02125527, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 
41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, тел. (05444) 3-30-70

Частина покрівлі будівлі 
навчального корпусу № 4

02125527.1УРЮДПС026 Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 24

24,0 10964,00 2 роки  11місяців Розміщення обладнання базової 
станції мобільного зв’язку

4 Державна казначей-
ська служба України

37437431, Глухівське управління Державної казначейської служби України Сумської 
області, 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44, тел. (05444) 2-33-86

Нежитлові приміщення 37437431.1.АААДЕВ924 Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Терещенків, 44

52,0 16293,00 2 роки 364 дні Розміщення складського при-
міщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ Фонду по Сумській області. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу
управління

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

телефон) 

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

02547814, Державний навчальний заклад «Слобожан-
ський регіональний центр професійної освіти», 62210, 
Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, 
вул. Бурсацька, 8, тел. 0573376640

Нежитлова одноповерхова будівля комори, інв. 
№101310016, літ. за техпаспортом «С-1»

02547814.1.ПНЧВЕО034 Харківська область, Зо-
лочівський р-н, с. Од-
норобівка, вул. Бур-
сацька, 8

49,9 20 200,00 1 рік Розміщення складу (зерно-
сховище)

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

19471771, Державне підприємство «Орган з сертифі-
кації УкрНДІМет-СЕРТ», 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 
20, тел. 0577383068, 0577380247

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2 на першому поверсі 
2-поверхового промислового приміщення, інв. № 70737, 
літ. за техпаспортом «Б–2»

– м. Харків, вул. Марша-
ла Батицького, 30/5

338,2 609 300,00 1 рік Розміщення складу

3 Державне космічне агент-
ство України

14308730, Державне науково-виробниче підприємство 
«Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, вул. Рудика, 
8, тел. 0577070172, 0577029982

Нежитлові приміщення –кімн. № 20, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 
34, 35, 36, коридори № 22, 27, 33 на 2-му поверсі та кімн. 
№3, 4, 5, 26, коридор 11 на 3-му поверсі 3-поверхової 
будівлі «Культурно-спортивний комплекс», інв. №30068, 
літ. «А-3»

МПВАД0268 м. Харків, вул. Ру-
дика, 2

732,0 3 374 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення дитячо-юнацької 
спортивної школи

4 Міністерство охорони 
здоров’я України

01896872, Харківська медична академія післяди-
пломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, 
тел. 0577118035

Нежитлове приміщення – кімн. № 12 на першому по-
версі 16-поверхового будинку гуртожитку № 1 в корпусі 
№1 господарчого блоку, літ. за техпаспортом «А-16», інв. 
№ 10320001

– м. Харків, Салтівське 
шосе, 268

11,6 75 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення приміщень для 
господарських потреб (підсо-
бне приміщення: роздягальня 
для працівників, зберігання ін-
струменту для виконання робіт)

5 Міністерство охорони 
здоров’я України

01896866, Харківський національний медичний 
університет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, 
тел. 0577077380

Нежитлові приміщення – коридор № 8-1 площею 3,1 м2, 
кабінет № 8-9 – 13,7 м2, кабінет № 8-10 – 10,9 м2 на 
4-му поверсі 4-поверхової прибудови триповерхово-
го будинку з триповерховою надбудовою у центральній 
частині та двома 4-поверховими прибудовами Науково-
дослідного інституту гігієни праці та професійних за-
хворювань ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-3-6», інв. 
№ 10310001, пам’ятка архітектури

01896866.2.НЧИЮЦЛ2871 м. Харків, вул. Трін-
клера, 6

27,7 223 900,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господа-
рювання, що діють на основі 
приватної власності і провадять 
господарську діяльність з 
медичної практики (медична 
лабораторія)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування 
оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна

площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008, Хер-
сонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10

Будівля 05480298.1 ТГТЦФВ 023 м. Херсон,
вул. Миру, 42

7,5 53 333,00 2 роки 11 місяців Продаж продовольчих товарів, крім товарів підак-
цизної групи

2 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008, Хер-
сонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10

Частина холу на першому по-
версі навчального корпусу № 3

05480298.1 ЖКСГАШ 018 м. Херсон, Берислав-
ське шосе, 22

9,5 67 023,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,

контактний телефон) 

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

най менування
реєстро-

вий номер 
майна

місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Державне агентство 
резерву України

00952545, Державне підприємство «Злато-
дар», вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, 
Черкаська область, тел. (04737) 5-31-83

Нерухоме майно: будинок охорони (літ. А-1) – 11,1м2, будинок № 1 (літ. Б-1) – 16,1 м2, 
будинок № 5 (літ. В-1) – 16,1 м2, будинок № 8 (літ. Г-1) – 76,7 м2, будинок № 6, 7 (літ. 
г) – 19,0 м2, будинок № 4 (літ. Д-1) – 16,2 м2, будинок № 3 (літ. Е-1) – 16,1 м2, буди-
нок № 2 (літ. З-1) – 16,3 м2, навіс (літ. К) – 33,3 м2, альтанка (літ. Л) – 4,9 м2, навіс (літ. 
М) – 71,1 м2, гараж (літ. Ж) – 22,1 м2, загальною площею 319,0 м2 та огорожа № 1-2 – 
166,97 м, зливна яма № 3 – 1,5 м2, свердловина № 4 (на глибині від 4 – 16м)

– вул. Набережна, 88, 
с. Коробівка, Золото-
ніський район, Чер-
каська область

319,0 
(крім того, 
1,5 м2 – 
зливна 
яма)

585 100,00 2 роки 364 дні Розміщення  літніх будиночків та інше ви-
користання майна

2 Державне агентство 
резерву України

00952545, Державне підприємство «Злато-
дар», вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, 
Черкаська область, тел. (04737) 5-31-83

Частина даху робочої башти елеватора – вул. Шевченка, 47, 
м. Золотоноша, Чер-
каська область

13,0 420 700,00 2 роки 364 дні Розміщення  технічних засобів і антен 
операторів телекомунікацій, які надають 
послуги з доступу до Інтернету та рухо-
мого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до частини 1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після 
опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управління
Балансоутримувач

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

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

най менування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Державне управління справами 05415792, Клінічна лікарня «Феофанія», 03143, м. Київ, вул. Академі-
ка Заболотного, 21, тел.266-1428, факс 259-6955

Нерухоме майно – частина при-
міщення будівлі «Клуб-їдальня» 
(на 1-му поверсі)

05415792.1.ААААЛИ565 03143, м. Київ, вул. Ака-
деміка Заболотного, 21, 
літ. Є

153,5 2 645 990,00
станом на 

31.01.2019

2 роки
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство оборони України 09540881, Державне підприємство Міністерства оборони України 
«Київський механічний завод», 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 14/39, 
тел.: (044) 243-39-29, факс: (044) 243-39-30

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення на 1-му поверсі 
будівлі їдальні

09540881.1.ББЦОММ030 03151, м. Київ, 
вул. Вінницька, 14/39

128,8 1 896 650,00
станом на 

31.01.2019

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, 
що здійснює побутове обслуговування 
населення (ремонт кавових автоматів)

3 Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інсти-
тут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», 03039, м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, тел.257-10-79, факс 257-50-44

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення (1-й поверх)

00294349.1.АААДДЛ116 03039, м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50

35,5 771 000,00
станом на 

30.11.2018

2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, 
що здійснює побутове обслуговування 
населення (перукарня)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ІНфОрМацІя реГІОНальНих вІДДІлеНь фОНДУ

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській 
області про проведення конкурсу на право укладання 
договору оренди державного майна

 Об’єкт оренди, площа: нежитлове вбудоване приміщен-
ня, 9,0 м2.

Адреса об’єкта оренди: м. Новомосковськ, вул. Спаська, 7.
Стартова орендна плата без ПДВ за листопад 2018 року – 

2437,74 грн за умови використання для розміщення фінансової 
установи.

Основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були за-

стосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково 
надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про 
відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до зако-
нодавства).

2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних 
плат – 14626,44 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього 
дня) до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути пе-
рераховано на р/р 37313015014354 Державна казначейська служба 
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 13467337, призна-
чення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з 
оренди м. Новомосковськ, Спаська, 7.

3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – листопад 2018 року, яка без ураху-
вання ПДВ становить 2437,74 грн, при орендній ставці 40%, ви-
ходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. 
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції, яка вноситься щомісяця до 15 числа місяця, на-
ступного за звітним.

4. Наявність відповідного коду згідно з КВЕД до заявленої мети 
використання.

5. Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подаль-
ше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за 
умови погодження з органом управління.

6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права влас-

ності на орендоване майно до третіх осіб.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконан-

ня переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету 
протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у 
розмірі подвійної місячної базової орендної плати на відкритий роз-
рахунковий рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації 
переможця конкурсу у податковій інспекції.

9. Відповідно до листа погодження органу управління – Міністер-
ства внутрішніх справ України від 15.11.2018 № 16411/05/25-2018 
щодо передачі в оренду державного майна орендар зобов’язаний 
протягом 10(десяти) робочих днів з дати укладання договору оренди 
внести орендну плату за шість місяців.

10. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим при-
значенням: розміщення фінансової установи. Дотримання вимог 
щодо експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. протипожежних, санітарно-
епідеміологічних, екологічних норм.

11. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб 
протягом строку дії цього договору майно було застрахованим.

12. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, по-
точного та інших видів ремонту орендованого майна.

13. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення 
договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлен-
ня звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на прове-
дення оцінки майна № 12/7-010-ОР від 11.01.2019 (із наданням під-
твердних документів) у випадку, якщо ініціатор укладення договору 
оренди державного майна не став переможцем конкурсу.

14. У разі припинення або розірвання договору повернення 
об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в 
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуван-
ням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно та (або) 
відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта з вини орендаря.

15. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутри-
мувача) вимагати розірвання договору за умови якщо орендар:

користується майном не за призначенням; передає орендоване 
нерухоме майно (його частину) у суборенду, укладає договори про 
сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендо-
ваного за цим договором майна; не переглядає орендну плату в разі 
внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за держане 
майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 04.10.95. № 786, яка передбачає збільшен-
ня орендної плати; навмисно або з необережності погіршує стан 
орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну 
плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; 
не виконує зобов’язання щодо страхування орендованого майна; не 
виконує зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає спів-
робітникам орендодавця та/або балансоутримувача здійснювати 
перевірку стану орендованого майна.

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

17. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний орендарем та погоджений 
балансоутримувачем проект договору оренди. У разі порушення пе-
реможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок 
не повертається.

18. У разі укладання договору оренди гарантійний внесок пере-
можця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з оренд-
ної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутри-
мувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженою постановою КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ 
від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладання договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком  
1000,00 грн від початкової плати торгів.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 
на 10-й календарний день після опублікування цієї інформації 
у газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.

Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд кон-
курсної комісії матеріали, відповідно пункту 7 постанови КМУ «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди дер-
жавного майна» від 31.08.2011 № 906.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні 
про конкурс;

документи, які підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 

плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням бан-
ківських реквізитів;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної особи; засвідчені в установленому 
порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) 
подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх 
функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвер-
тах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за 
наявності) із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера га-
зети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація 
про об’єкт оренди.

Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповно-
важені особи подають на відкритому засіданні конкурсної комісії 
в запечатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо 
орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній 
пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної 
плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу. Реє-
страція учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – не більш 
як три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Пропозиції приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6.

За додатковою інформацією звертатись за тел. (056)744-34-52; 
744-11-39.

КиЇвсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області  
про проведення конкурсу на право оренди  
державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: блок складів 
площею 105,60 м2, розміщений за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Стоянка, 21-й км Житомирського шосе.

Балансоутримувач: Ірпінське міжрайонне управління водного 
господарства.

Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна станом 

на 30.11.2018 становить 526 900,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробничої 

майстерні.
Орендна ставка згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики роз-

рахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 
1995 № 786 (із змінами), – 15 %.

Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ ста-
новить 6 586,25 грн (базовий місяць розрахунку: листопад 
2018 року).

Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 
39 517,50 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач: РВ Фонду по Київській області; код за ЄД-
РПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; 
банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок 
для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого май-
на площею 105,60 м2».

Строк оренди: 2 роки 364 дні.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 11-й календарний день 

після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 608, Регіональне відді-
лення Фонду державного майна України по Київській області, 
реєстрація учасників проходитиме з 10.00 у кімн. 608.

Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до по-
чатку проведення конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропозицій (крім пропозиції щодо 
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення кон-
курсу.

Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації 

об’єкта.
4. Компенсувати переможцем конкурсу протягом 15 днів з мо-

менту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведен-
ням незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання до-
говору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної 
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутриму-
вачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством.

7. Заборона суборенди, приватизації.
8. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію 

(відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 

рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати прове-
дення конкурсу).

9. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить 
не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від стар-
тової орендної плати у розмірі 39 517,50 грн. При укладенні договору 
оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 
6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за 
договором оренди (50 % – до державного бюджету, 50 % – на раху-
нок балансоутримувача (Ірпінське міжрайонне управління водного 
господарства). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума 
гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодав-
ством термін.

10. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зарахо-
вується в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо пре-
тендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх 
подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого 
засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо пе-
редачі в оренду державного нерухомого майна; порушення визначе-
ного законодавством строку підписання та надання договору оренди 
нерухомого державного майна; непідписання договору оренди не-
рухомого державного майна.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко-
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі;
документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску (платіж-

не доручення з відміткою банку про його виконання);
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 

плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з ним;
інформацію про відсутність застосування до претендента санк-

цій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом ке-
рівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної особи; засвідчені в установленому 
порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, 
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київ-
ській області здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голо-
сіївський, 50, кімн. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та про-
позицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в 
оголошенні про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до 
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для 
участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасни-
ків конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-
верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників 
конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській області за телефоном (044) 
200-25-28.

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
про проведення конкурсу на право оренди державного 
нерухомого майна 

 Частина нежитлового приміщення – комплексу адміні-
стративних будівель (літ. А-2, А-3) першого поверху площею 
2,0 м2 та частина нежитлового приміщення – комплексу адмі-
ністративних будівель (літ. А-2, А-3) третього поверху площею 
2,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, що перебу-
вають на балансі Регіонального сервісного центру МВС України у 
Львівській області.

Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення платіжних терміналів самообслугову-
вання.

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 
2822,78 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – січень 2019 
року, виходячи із вартості майна 80660,00 грн без ПДВ, ви-
значеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.09.2018 
(орендна ставка: 40%).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906).

Розмір гарантійного внеску становить 16936,68 грн без ураху-
вання ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): отримувач: Регіональне відділення Фонду по 
Львівській області; код за ЄДРПОУ отримувача 20823070; рахунок 
37316080000840. Банк отримувача: Державна казначейська служба 
України, м. Київ., МФО 820172. Призначення платежу: «гарантійний 
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого 
майна площею 4,00 м2».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за базовий місяць оренди – січень 2019 року порівняно зі 
стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Дер-
жавного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа
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Умова 8. Строк оренди – 2 (два) роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з 

дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендо-
ваного майна, плати податку на землю та надання комунальних по-
слуг орендарю.

Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації 
об’єкта.

Умова 12. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про 
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки 
майна № 357/18 від 06.12.2018. У випадку якщо ініціатор укладення 
договору оренди державного майна не став переможцем конкур-
су – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат 
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення 
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).

Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Умова 14. Наявність на балансі терміналів самобслуговування з 
вмонтованим пристроєм для зчитування міжнародних платіжних карт 
та готівкових коштів (документальне підтвердження).

Умова 15. Наявність відповідного програмного забезпечення, 
що дозволятиме здійснювати платежі від фізичних осіб на користь 
РСЦ МВС у Львівській області (документальне підтвердження).

Умова 16. Наявність відповідного досвіду роботи не менше 
5 років.

Умова 17. Укладення договору на приймання платежів (переказ 
коштів) з РСЦ МВС у Львівській області протягом 10 робочих днів 
після укладення договору оренди.

Умова 18. Забезпечення консультанта біля термінала самообслу-
говування з метою надання допомоги громадянам для забезпечення 
здійснення належних платежів.

Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду 
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
каб. 4) на 12-й календарний день після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.

Реєстрація учасників проходитиме з 10.30 у кімн.7. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко-
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі;
документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених за-

конодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної особи; засвідчені в установленому 
порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються у конверті з надписом «на конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, 
площа та місцезнаходження об’єкта оренди.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду по Львівській області 
(каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
про проведення конкурсу на право оренди державного 
нерухомого майна

 Нежитлові приміщення загальною площею 141 м2 на тре-
тьому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП 
«МА «Львів» ім. Д.Галицького» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 
168, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
імені Данила Галицького».

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: 61,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних та тютю-
нових виробів; 20,0 м2 – розміщення кафетерію, що здійснює продаж 
товарів підакцизної групи; 60,0 м2 – розміщення складу.

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 
51575,14 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – січень 2019 
року, виходячи із вартості майна 3730000 грн без ПДВ, визначеної 
в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2018 (орендні 
ставки: 61,0 м2 – 18 %; 20,0 м2 – 15 %; 60,0 м2 – 15 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906).

Розмір гарантійного внеску становить 309450,84 грн без ураху-
вання ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати 
гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по 
Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок 
37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба 
України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «гарантійний 
внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого 
майна загальною площею 141,0 м2».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за базовий місяць оренди січень 2019 року порівняно зі 
стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Дер-
жавного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 (два) роки 11 місяців.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалеж-
ну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному 
чинним законодавством

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендо-
ваного майна, плати податку на землю та надання комунальних по-
слуг орендарю.

Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації 
об’єкта.

Умова 12. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про 
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки 
майна № 03/19 від 11.01.2019. У випадку якщо ініціатор укладення 
договору оренди державного майна не став переможцем конкур-
су – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат 
переможцем конкурсу, у тридцятиденний термін від дати укладення 
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).

Умова 13. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких 
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві до-
датково надати інформацію у довільній формі за підписом керівни-
ка про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до 
законодавства).

Конкурс буде проведено в Регіональному відділенні Фонду 
по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
3, каб. 8) об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублі-
кування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвлин до початку проведен-
ня конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 
за 3 робо чих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд ко-
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс;

документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску;
пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених за-

конодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розра-
хунковий рахунок, відкритий в установі банку;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної особи; засвідчені в установленому 
порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються в конверті з на писом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається назва, 
площа та місцезнаходження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, у Регіональному відділенні Фонду по Львівській області 
(каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
(каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про проведення конкурсів на право оренди державного майна

 1. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення 2-повер-
хо вого виробничого будинку, інв. № 424, літ. за техпаспортом 
«П-2», загальною площею 258,30 м2, а саме: на першому по-
версі: кімн. № 33 (склад) площею 69,90 м2, частина кімн. № 32 
(склад, межі якої проходять стіни кімн. № 33 до основної стіни 
складу) площею 69,90 м2, загальною площею 139,80 м2; на 
другому поверсі: кімн. № 54 (роздягальня) площею 34,60 м2, 
кімн. № 55 (сушка) площею 6,50 м2, кімн. № 56 (коридор) пло-
щею 2,50 м2, кімн. № 57 (санвузол) площею 2,30 м2, кімн. № 58 
(санвузол) площею 2,20 м2, кімн. № 61 (роздягальня) площею 
39,10 м2), кімн. № 61а (коридор) площею 14,30 м2, кімн. № 62 
(кабінет) площею 11,80 м2, кімн. № 63 (сушка) площею 5,20 м2, 
загальною площею 118,50 м2, за адресою: м. Харків, вул. Тара-
сівська, 6, що перебуває на балансі ДП «Харківське промислово-
торговельне підприємство».

Ринкова вартість майна визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку станом на 26.12.2018 становить 935 500,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 71431,02 грн (без ПДВ) або на-
дати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний 
внесок має бути перераховано на рахунок 37310053001203 ДКСУ, 
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, 
призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника 
конкурсу з оренди.

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної пла-
ти за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною 
платою за базовий місяць оренди – січень 2019 року, яка без 
урахування ПДВ становить 11905,17 грн, при орендній ставці 
15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що-
місячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складсько-
го господарства.

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. 
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застра-
хувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, 
не меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, 
у порядку, визначеному законодавством, зокрема, від пожежі, за-
топлення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно 
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цьо-
го договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії 
завірених належним чином договору страхування (договорів стра-
хування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату 
страхового платежу (страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подаль-
ше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за 
умови погодження з органом управління.

11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 

договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з 
орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба-
лансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
поділу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
4 жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладання договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розмі-
ру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 
11.30 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.30.

  2. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 
№ 206-209, які розташовані на 1-му поверсі 4-поверхової бу-
дівлі адміністративно-лабораторного корпусу, літ. А-4, площею 
58,60 м2 та кімн. № 1 одноповерхового гаража, літ. Р-1, пло-
щею 152,30 м2, інв. № 81973, загальною площею 210,90 м2, 
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що перебувають на 
балансі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медич-
ної продукції».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку станом на 15.11.2018, становить 390 370,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Державна служба України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 38649,48 грн (без ПДВ) або на-
дати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний 
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, 
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, 
призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника 
конкурсу з оренди.

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – січень 2019 року, яка без ура-
хування ПДВ становить 6441,58 грн, при орендних ставках 18 % 
та 20%, виходячи з ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що-
місячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісних 
приміщень на площі 58,60 м2 та розташування станції технічного об-
слуговування автомобілів на площі 152,30 м2.

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. 
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншо-
му ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок 
орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не 
меншу ніж на його вартість за висновком про вартість оцінки, у поряд-
ку, визначеному законодавством, зокрема, від пожежі, затоплення, 
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлюва-
ти договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору 
майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 місяців. Подальше 
використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно 
до чинного законодавства.

11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 

договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після 
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів осо-
бисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. 
У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним 
гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок пе-
реможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів 
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з орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба-
лансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
поділу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 
жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про 
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві 
для укладання договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації».

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 12.00.

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

заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс;

документи, які підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати 

умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинно-
му законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу);

інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням 
банківських реквізитів;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноважен-

ня представника юридичної особи; засвідчені в установленому 
порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи 
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника 
єдиного податку (за останній звітний період);

інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій від-
повідно до законодавства (у довільній формі).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються 
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, 
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати прове-
дення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом «На 
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) 
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, 
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості при-
ватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за 
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповно-
важені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-
верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника 
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин 
до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години 
за місцем їх розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отри-
мати у Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ 
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про результати проведеного 18.02.2019 конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону на право укладення 
договору оренди державного нерухомого майна

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомо-
го майна – частини вбудованого нежитлового приміщення загальною 
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал 
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», кон-
курсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з 
переможцем конкурсу – Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Артем».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про визначення переможців конкурсів на право оренди 
державного майна, що відбулися 21.02.2019

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішен-
ня щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській 
області договору оренди державного майна: нежитлове приміщен-
ня – кімн. № 18, яка розміщена на першому поверсі 10-поверхового 
адміністративно-побутового блоку, інв. № 125636, реєстровий 
№ КЕРГКЖ032, літ. «К-10», загальною площею 36,80 м2, за адре-
сою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі 
Державного підприємства Науково-дослідний технологічний інсти-
тут приладобудування, з єдиним претендентом, який взяв участь у 
конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його 
проведення, – ТОВ «НВФ СКАД».

2. За результатами засідання конкурсної комісії з метою форму-
вання списку учасників конкурсу на право оренди державного май-
на вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові 
приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
коридор площею 60,33 м2, приямок площею 3,30 м2, вхід площею 
6,85 м2, які розташовані на цокольному поверсі 2-поверхової будівлі 
студентської їдальні, інв. № 1030017, загальною площею 263,38 м2, 
за адресою: Харківська обл., сел. Докучаєвське, учбове містечко 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебувають на балансі Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, таким, 
що не відбувся.

3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішен-
ня щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській 
області договору оренди державного майна: нежитлові приміщен-
ня – кімн. № 2, 3, 4, 5, розташовані на другому поверсі 2-поверхової 
майстерні учбового корпусу № 2, інв. № 110310005, літ. «З-2», за-
гальною площею 157,40 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава 
Зубенка, 37, що перебувають на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Хар-
кова», з єдиним претендентом, який взяв участь у конкурсі та про-

позиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – 
ТОВ «Бумпак Україна».

4. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішен-
ня щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській 
області договору оренди державного майна: нежитлове приміщен-
ня – кімн. № 34 на першому поверсі 5-поверхової адміністративно-
учбової будівлі, інв. № 10310317, літ. за техпаспортом «А-5», загаль-
ною площею 19,00 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, 
що перебуває на балансі Харківського коледжу Державного універ-
ситету телекомунікацій, з єдиним претендентом, який взяв участь у 
конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його 
проведення – ФОП Бєлєвцовим О. В.

5. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішен-
ня щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харків-
ській облас ті договору оренди державного майна: нежитлові при-
міщен ня – кімн. № 45, 40 (коридор), які розміщені на першому 
повер сі 13-по вер хового лабораторно-конструкторського корпусу, 
інв. № 10002, літ. «А-13», реєстровий № ДИННГВ007, загальною 
площею 20,60 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 168, що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний 
і проектний інститут «Союз», з єдиним претендентом, який взяв 
участь у конкурсі та пропо зиції якого відповідають оголошеним 
умовам його проведення, – ФОП Шершньовим О. М.

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

ІНФОРМАЦІЯ  
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква про 
об’єкти нерухомого військового майна, що перебувають  
на балансі КЕВ м. Біла Церква та пропонуються  
до передачі в оренду на конкурсній основі

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Біла Церква, поштова адреса: 
09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: 
м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).

 1. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові примі-
щення площею 125,6 м2 у будівлі № 48 за адресою: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Гайок, військове містечко № 50.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
який виконаний станом на 31.07.2018, становить 623 969,00 грн (без 
урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлового 
приміщення площею 125,60 м2 становить 3639,82 грн (без ПДВ) 
за базовий місяць оренди – липень 2018 року за умови викорис-
тання розміщення відповідно постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 
(Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу) під розміщення громадських об’єднань осіб 
з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності.

Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові примі-

щення площею 169,00 м2 у будівлі № 10 за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, військове містечко № 50.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
який виконаний станом на 31.07.2018, становить 978,00 грн (без 
урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлового 
приміщення площею 169,00 м2 становить 4 382,97 грн (без ПДВ) 
за базовий місяць оренди – липень 2018 року за умові викорис-
тання розміщення відповідно постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 
(Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу) під розміщення майстерень, що здійснюють 
технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико-

ристання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; 

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим 
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому 
ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом мі-
сяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 
15 числа наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної 
плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку 
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення 
прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укла-
дення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за 
комунальні послуги), компенсація земельного податку під об’єктом 
оренди та за прилеглу територію, компенсація витрат за виконаний 
звіт незалежної оцінки майна; виконання капітального та поточного 
ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшко-
дування; страхування майна на користь орендодавця за вартістю, 
не меншою ніж встановлена за незалежною оцінкою, ефективне ви-
користання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов 
договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орен-
дованого майна.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи відповідно 
до п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності), докумен-
ти, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про 
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довід-
ку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу 
про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу роз-
мір місячної орендної плати (відображається в проекті договору 
оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 
20 (двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї ін-
формації за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Ярмаркова, телефони: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

ІНФОРМАЦІЯ Квартирно-експлуатаційного відділу 
м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу  
на право укладення договору оренди  
нерухомого військового майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Житомира ЗСУ за адресою: 
м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

 Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлового 
приміщення сховища, інв. № 82, площею 517,1 м2 за адресою: 
м. Житомир, вул. Покровська, 99, військове містечко № 2.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно 
до звіту про незалежну оцінку на 31.10.2018 становить 496262 грн 
(без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропо-
рції її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, 
зі змінами становить 8386,83 грн за базовий місяць – листо-
пад 2018 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 20 %, 
під СТО).

Балансоутримувач об’єкта оренди: Квартирно-експлуатаційний 
відділ м. Житомира.

Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборо-
ни України.

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

за використання об’єкта оренди порівняно з орендною платою за 
базовий місяць оренди – листопад 2018 р, що становить 8386,83 
грн (без ПДВ), але не нижче ніж передбачено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами та допо-
вненнями.

2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших 
видів ремонту орендованого майна.

3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.

4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

5. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єкта оренди з метою 
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільо-
вим призначенням.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хі-
мічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали 
і речовини в орендованих приміщеннях.

7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встано-
вити прилади обліку енергопостачання, укласти прямі договори з 
постачальними організаціями.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 2 
(два) місяці оренди, протягом 10 днів з моменту укладення договору, 
а у разі невнесення завдатку – договір оренди розривається.

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення 
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені 
у п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, а саме:

заяву про оренду; відомості про учасника конкурсу: належним 
чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної осо-
би; копії установчих документів для юридичних осіб; відомості про 
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-
економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендова-
ного майна).

Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпе-
чення орендної плати (застави майна тощо) та додаткові зобов’язання 
щодо експлуатації об’єкта.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі 
по оренді». Кінцевий термін приймання документів на конкурс – про-
тягом 30 днів з дня опублікування цієї інформації.

Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо 
він є робочим) з дня опублікування цієї інформації об 11.00  
в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Дон-
цова, 20 (кімн. 15).

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел.: (0412) 22-77-76.

ІНФОРМАЦІЯ КЕВ м. Хмельницький про об’єкти нерухомого 
військового майна, які перебувають на балансі КЕВ 
м. Хмельницький та пропонуються до передачі  
в оренду на конкурсній основі

Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв 
АТО, 3/1.

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові примі-
щення (позначення на поверховому плані № 2-7 та № 2-8) за-
гальною площею 49,0 м2 у будівлі № 385 у військовому містечку 
№ 24, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Майбор-
ського, 15а та перебувають на балансі КЕВ м. Хмельницький.

Стартовий розмір орендної плати нежитлових приміщень 
загальною площею 49,0 м2 в будівлі № 385 у військовому містечку 
№ 24, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, ста-
новить 1793,55 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – гру-
день 2018 року.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання 
об’єкта:

найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого 
майна з метою розміщення: диспетчерського пункту обслуговуван-
ня ліфтів (49,0 м2); компенсація орендодавцю податку на землю під 
об’єктом оренди та за прилеглу територію; виконання ремонту орен-
дованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат за 
виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку 
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення 
прямих договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог 
експлуатації об’єкта забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати 
орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна 
місячна орендна плата.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний 
розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання ін-
ших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурс-
ної комiсiї:

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду 
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження 
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення до-
говору оренди майна, що належить до державної власності» (окрім 
проекту договору оренди);

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2 По-
рядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору 
оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 
№ 1549/241;

конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов кон-
курсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, 
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершен-
ню 20 календарних днів після опублікування об’яви.

Конкурс буде проведено у КЕВ м. Хмельницький за адресою: 
29006, м. Хмельницький вул. Героїв АТО, 3/1, через 20 кален-
дарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi 
приватизації».

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом 
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наяв-
ності).

Телефон для довідок: тел./факс (0382) 64-71-84.
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

апарат ФонДУ
ІНФОРМАЦІЯ 
про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

 Най менування об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс 
дитячого оздоровчого табору «Сонячний», розташований за 
адресою: пров. Тірас, 3, у смт Сергіївка, Білгород-Дністровський 
район, Одеська обл. (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2018 № 1085-р «Про віднесення цілісного майно-
вого комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний» до сфе-
ри управління Фонду державного майна», віднесеного до сфери 
управління Фонду державного майна України).

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: пров. Тірас, 3, у смт Сергіївка, Білгород-Дністровський 
район, Одеська обл.; тел.: (097) 701-72-20, (044) 286-75-91.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої 
вартості цілісного майнового комплексу з метою відображення її 
результатів у бухгалтерському обліку.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 7 об’єктів 
загальною площею 5138,0 м2.

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

31.01.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення), та з урахуванням умов цієї інформації.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду дер-

жавного майна України».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності від-
повідно до Положення застосовується Фондом державного майна 
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта 
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки за такими 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: 
І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ді-
лянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 
1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих 
речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засо-
бів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ. «Оцінка цілісних 
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та не-
матеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної 
власності» (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на 
об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти 
інтелектуальної власності»).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховува-
тися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінюва-
чів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 
років:

за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціа-
лізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та 
майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцін-
ка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім 
таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних 
засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що станов-
лять культурну цінність»;

за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цін-
них паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі 
прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в меж-
ах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 

цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав 
на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти 
інтелектуальної власності».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників кон-
курсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, порядку її складання, оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими 
в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) 
майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет 
акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського 
товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпе-
чує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність 
господарського товариства.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 70 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною 
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до по-
штової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 15 берез-
ня 2019 року.

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

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 21 березня 2019 року о 14.00 у Фонді 

державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Ал-
мазова, 18/9, кімн. 303).

він ницьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Він ницькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня гаража (літ. Л) площею 43,46 м2, що перебуває на балансі 
Він ницького коледжу Національного університету харчових техно-
логій.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Він ниця, вул. Привокзаль-
на, 38.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «НВП Модуль».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

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

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.02.2019: відновна – 3064,00 грн; залишкова – 
553,00 грн.

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

ки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення вестибуля № 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі на-
вчального корпусу № 5 (літ. № 9), що перебуває на балансі Він-
ницького національного технічного університету.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Він ниця, вул. Хмель-
ницьке шосе, 95.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

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

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

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 26.11.2018: відновна – 1028,94 грн; залишкова – 
72,64 грн.

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

ки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

(№ 1, № 2, № 3) загальною площею 34,9 м2 у кімнаті № 23 на 
1-му поверсі гуртожитку № 5 (літ. Г), що перебувають на балансі 
Він ницького національного технічного університету.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Він ниця, вул. Ке-
лецька, 98.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – ФОП Баланюк Т. С.
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 17.12.2018: відновна – 27624,64 грн; залишкова – 
3866,33 грн.

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

ки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 33 (23,1 м2), част. № 22 (2,0 м2), част. № 26 (2,0 м2), част. 
№ 35 (1,0 м2), част. № 36 (0,9 м2), част. № 39 (1,0 м2) загальною 
площею 30,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі (літ. А), що пере-
бувають на балансі Головного управління статистики у Він ницькій 
області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24400, Він ницька обл., Бер-
шадський р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – ФОП Марущак Н. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-

ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення, 
5 частин приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.12.2018: відновна – 52650,38 грн; залишкова – 
35051,27 грн.

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

ки: 2,5 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 02 (43,2 м2), № 04 (9,8 м2), № 05 (4,2 м2), № 10 (7,5 м2) пло-
щею 64,7 м2 та частини приміщень загального користування 
(11,03 м2) № 01, № 03, № 07, № 09, № 12 – № 18 на 1-му поверсі 
2-поверхового адмінбудинку, літ. А, що перебувають на балансі 
Управління Державної казначейської служби України в Оратівському 
районі Він ницької області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22600, Він ницька обл., Оратів-
ський р-н, смт Оратів, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 107.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-

ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 4 приміщення, 
11 частин приміщень.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.01.2019: відновна – 11039,00 грн; залишкова – 
3311,67 грн.

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

ки: 2,5 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня: на 2-му поверсі – 179,4 м2: у прим. № 6 (№ 1 – № 7); на 
3-му поверсі – 22,0 м2: у прим. № 7 (№ 3 – 8,5 м2), у прим. 
№ 9 (№ 1 – 13,5 м2); на 4-му поверсі – 186,7 м2: у прим. № 10 
(№ 1 – № 7, № 10), у прим. № 11 (№ 1, № 2, № 5, № 7 – № 10) 
загальною площею 388,1 м2 у 6-поверховому виробничо-
складському корпусі з прибудовами (колишній складальний) 
літ. Т(В), що не увійшли під час приватизації до статутного (скла-
деного) капіталу ВАТ «Він ницький оптико-механічний завод» та пе-
ребувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Він ницький оптико-
механічний завод».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Він ниця, вул. 600-
річчя, 25.

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

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій області (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – Спільне українсько-іспанське підпри-
ємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко 
Україна».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 24 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.08.2015: відновна – 276241,20 грн; залишко-
ва – 73325,75 грн.

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

ки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрова-
ного 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 запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до По-
ложення); 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 Положення).

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 регіонального відділення 
до 17.00 18.03.2019 (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 22.03.2019 о 10.00 у Регіональному від-
діленні Фонду по Він ницькій області за адресою: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Він ницькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будинок для сезонних працівників 
площею 715,5 м2 з вхідними майданчиками, входами в підвал, 
розташований за адресою: 24703, Він ницька обл., Піщанський р-н, 
с. Миколаївка, вул. Л. Українки, 26а, що перебуває на балансі ПрАТ 
«Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Він ницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 31.12.2018: 47183,19 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-
няної площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 3,2 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
28.02.2019.

 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності ма-
лої приватизації, окреме майно – будівля лазні з тамбуром та 
вхідним майданчиком загальною площею 176,2 м2 за адресою: 
24714, Він ницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 
4б, що перебуває на балансі ПрАТ «Сад України».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Він ницькій області (67-26-08, vinnytsia@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 31.12.2018: 23958,68 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-
няної площі та за функціональним призначенням.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 3,2 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
28.02.2019.

 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будівля гаража літ. Б площею 
79,5 м2, будівля гаража літ. Д площею 36,8 м2, будівля дизель-
ної літ. Е площею 34,9 м2 за адресою: Він ницька обл., м. Тульчин, 
вул. Леонтовича, 47, що перебувають на балансі Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Тульчинському районі Він-
ницької області.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою приватизації шляхом викупу орендарем, з урахуванням 
компенсації вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок 
власних коштів за час оренди.

Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Він ницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua).

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.01.2016: 6,314 тис. грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-
няної площі та за функціональним призначенням.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 4,4 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
28.02.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрова-
ного 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 запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до По-
ложення); 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 Положення).

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 претендента пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки 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 регіонального відділення 
до 17.00 14.03.2019 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту 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 20.03.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Він ницькій області за адресою: 21018, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 50,65 м2.

Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта».
Адреса: м. Дніпро, вул. Баженова, 102.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ПрАТ «Фарлеп-Інвест». Дата оцінки – 24.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: майданчик (бетоноване покриття) пло-

щею 20,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровська митниця ДФС.
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Зонова, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ФОП Левченко М. О.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики (замощення).
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 

60,35 м2 (у т. ч. 10,06 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп».
Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 39а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – Громадська організація «Міжнародний центр для сту-

дентів».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-

щею 74,3 м2.
Балансоутримувач: ДДПІ «Дніпроцивільпроект».
Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 
області.

Платник – ПАТ «Укрпошта».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-

міщення площею 4,65 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет.
Адреса: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 276.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ФОП Мартинова О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-

щею 10,0 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ФОП Мартинова О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-

міщення площею 5,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет.
Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ФОП Мартинова О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загаль-

ною площею 65,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».
Адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Сташко-

ва, 12б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській 

області.
Платник – ППФ «ВК-Стрелец».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального 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 вста-
новленою формою; інформацію про претендента за встановленою 
формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені підписом керівника СОД.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну вико-
нання робіт (в календарних днях).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу до-
кументального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 15 березня 2019 р. 

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 21.03.2019 
об 11.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до визначення розміру 
збитків, завданих державі

 Най менування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели 
до завдання майнової шкоди державі за встановленим фак-
том псування в результаті пожежі будинку № 2 (літера В-1, інв. 
№ 1356), що не увійшов до статутного капіталу ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕ-
БЛІ» (Пансіонат «Мебельник»), але залишився на його балансі, пере-
даного на збереження згідно з договором зберігання від 20.07.2012 
№ б/н ТОВ «АРП».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Н. Ялта, вул. На-
хімова, буд. 45а.

Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків відповідно 
до вимог пунктів 103-110 Методики оцінки майна, затвердженої по-
становою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основні засоби): будинок № 2 (літера В-1, інв. № 1356) – 1 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів: 5246,2 грн ста-
ном на 31.12.2018.

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,36 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди, при 
пошкодженні, розкраданні, нестачі, знищенні, псуванні основних за-
собів суб’єкта господарювання.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють 
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпо-
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 

практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим 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 10 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачують-
ся претендентом згідно із законом; документів щодо практичного 
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних до-
кументів.

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

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен-
ні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіонального від-
ділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, та най менування юридичної особи або пріз-
вище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки індивідуально визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-
дованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 
вокзалу станції Дружківка (реєстровий номер 01074957.68.АА-
АВАД493), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиман-
ське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за 
ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Залізнична, 6.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватися практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 2. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-
дованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 
поста ЕЦ станції Скотувата (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД526), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Ясинуватський 
р-н, смт Верхньоторецьке, вул. Привокзальна, 6.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 3. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення площею 1,0 м2 другого поверху будівлі по-
ста ЕЦ станції Костянтинівка (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД523), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянти-
нівка, вул. Залізнична, 9б.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 4. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-
дованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 
поста ЕЦ станції Бантишево (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД406), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський 
р-н, c. Привілля, вул. Залізнична, 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.
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Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 5. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вок-
залу станції Кривий Торець (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД503), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., смт Щербинівка 
м. Торецьк, вул. Залізнична, 24.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 6. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-
дованого приміщення площею 1,0 м2 третього поверху будівлі 
поста ЕЦ станції Шпічкіне (реєстровий номер 01074957.68.ААА-
ВАД466), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Лиман-
ське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за 
ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Уссурійська, 4а.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 7. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-
дованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 
вокзалу станції Кондратіївка (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД494), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Слобожанська, 120а.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 8. Най менування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-
дованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 
поста ЕЦ станції Фенольна (реєстровий номер 01074957.68.
АААВАД513), що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437/886.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., смт Новгород-
ське, м. Торецьк, вул. Зарічна, 19.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки приміщень (частин приміщень) для розміщення технічних засобів 
операторів телекомунікацій.

 9. Най менування об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 
12,0 м2 першого поверху учбового корпусу, що перебуває на ба-
лансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму, код за ЄДРПОУ 
00208775.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Центральна, 41.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Сбітнєва О. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень (частин приміщень), зокрема, порівняної площі.
 10. Най менування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 134,2 м2 першого поверху учбового корпусу, 
що перебувають на балансі Селидівського гірничого технікуму (код 
за ЄДРПОУ 00173410).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Селидове, 
вул. Карла Маркса, б. 35.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Чередниченко І. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду 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’єкти оцінки в запечатаному конверті, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з на-
данням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях 
(не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надан-
ня послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються пре-
тендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду 
надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо до-
свіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.

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

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен-
ні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіонального від-
ділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта 
оціночної діяльності, та най менування юридичної особи або пріз-
вище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ЖитоМирсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 Най менування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватиза-
ції – окреме майно – будівля колишнього газорегуляторного 
пункту, що перебуває на балансі ТОВ «Чинар». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський 
шлях, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для приватизації шляхом викупу балансоутримувачем –  
ТОВ «Чинар». Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата 
оцінки: 28.02.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Регіональне від-
ділення Фонду по Житомирській області. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки під час обрання переможця – 3000,00 грн. Подібні 
для об’єкта оцінки об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної 
площі та за функціональним призначенням – виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 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 10 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 приймальні Регіонального 
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири ро-
бочих 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 менування 
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відді-
ленні Фонду по Житомирській області за адресою: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 
42-04-18).

ЗаКарпатсьКа оБласть
IНФОРМАЦIЯ 
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 1 за пла-
ном) площею 8,0 м2 на першому поверсі будівлі факультету 
здоров’я людини (літ. А).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. І. Франка, 1.

Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет».

Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по За-

карпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Янкович Б. І.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

28.02.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: частини приміщень, приміщен-

ня, частини будівель адміністративної, торгово-адміністративної 
нерухомості.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 кален-

дарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 2, 3, 61, 

62, 63, 64, 65, 66) загальною площею 76,2 м2 першого поверху 
будівлі учбового корпусу літ. А.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Перемоги, 142.

Балансоутримувач: Ужгородське вище професійне училище тор-
гівлі та технологій харчування.

Мета проведення незалежної оцінки: для продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по За-

карпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Роботишин В. І.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

28.02.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель 

торговельної нерухомості.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 кален-

дарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 
(далі – Положення).

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників кон-
курсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної до-
кументації, порядку її складання, оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява 
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
3 – 5 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента складається із:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо 

вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у кален-
дарних днях), запечатаної в окремому конверті; 

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); 

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціноч-
ної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення).

Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.

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

Конкурсна документація претендента подається в запечата-
ному конверті до служби діловодства Регіонального відділення 
Фонду по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15 березня 2019 року 16.00 
(включно).

Конкурс відбудеться 21 березня 2019 року о 10.00 у Регіо-
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області (адреса: 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

ЗапоріЗьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електрон на адреса 
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Запорізькій області.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
№ 7 (у складі приміщень № 2, № 4) першого поверху будівлі, літ. 
А, інв. № 2000177, реєстровий номер 38025346.1.ААББЕЖ894, 
загальною площею 29,7 м2, що не увійшло до статутного капіталу 
ВАТ Завод «Гамма» в процесі приватизації.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемо-
ги, 62.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАССА ГРУПП».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2500 грн.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; 
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 (у складі 
приміщень № 12, 13, 14) загальною площею 85,3 м2 на першо-
му поверсі будівлі учбового корпусу № 2 (літ. А-4).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 
24а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запо-
різький центр професійно-технічної освіти водного транспорту».

Платник робіт з оцінки: ФОП Соловей З. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; 

за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18, № 19 
загальною площею 40,3 м2, вбудовані в нежитлову будів-
лю (літ. А, інвентарний номер 01010004, реєстровий номер 
05536478.1.ПМККР011).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Історична, 
буд. 51.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди.  Балансоутримувач майна: Державний 
навчальний заклад «Запорізький будівельний центр професійно-
технічної освіти».

Платник робіт з оцінки: ФОП Балюкова О. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; 

за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 4. Назва об’єкта оцінки: вбудована в сьомий поверх будів-
лі гуртожитку № 4 (літ. А-9) частина нежитлового приміщен-
ня сушильні № 2 (приміщення XCІ) загальною площею 4,0 м2  
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 24; вбудована в 
перший поверх будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-9) частина не-
житлового приміщення роздягальні № 44 загальною площею 
4,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 22.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Запорізький національний універ-
ситет.

Платник робіт з оцінки: ФОП Ленда С. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини приміщень будівель 

площею до 20 м2; за функціональним призначенням: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будів-
лі пошти, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ265, не-
житлові приміщення (літ. А; приміщення № 3, № 9, № 10, № 11 
площею 82,5 м2, частини приміщень коридорів № 1, № 2, № 14 
площею 7,5 м2) загальною площею 90,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, 
вул. Соборна, (колишня назва Леніна), 41а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко О. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3200 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; 

за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 6. Назва об’єкта оцінки: частина бетонного замощення,  
інв. № 58 площею 15,0 м2 та 1/3 металевої труби будівлі ко-
тельні, інв. № 57.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Набережна, 226а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Кам’янське міжрайонне управління вод-
ного господарства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36238357.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення, споруди 

та їх частини, зокрема, аналогічного функціонального призначення, 
що використовуються для розміщення передавальних пристроїв та 
телекомунікаційного обладнання мобільного зв’язку.

 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в другий поверх будівлі 
центру електрозв’язку та пошти, літ. А-3, реєстровий номер 
21560045.800.АААЖЖБ261, нежитлове приміщення № 128 та 
частина приміщення загального користування № 99 (площею 
3,9 м2) загальною площею 15,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, 
вул. Бочарова,16.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну договору оренди.

Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Платник робіт з оцінки: ФОП Трегуб К. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3200 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; 

за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 45, 46 за-
гальною площею 23,4 м2 другого поверху учбово-виробничого 
корпусу (літ. Б-3), реєстровий номер 01038393.1.АААБГБ930.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
просп. 50-річчя Перемоги, 21.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди, укладеного Мелітопольською технічною 
школою Державного агентства водних ресурсів України з Дер-
жавним підприємством «Запорізький експертно-технічний центр 
держпраці», за погодженням регіональним відділенням розміру 
орендної плати.

Балансоутримувач майна: Мелітопольська технічна школа Дер-
жавного агентства водних ресурсів України.

Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Запорізький 
експертно-технічний центр держпраці».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
28.02.2019.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 3200 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; 
за функціональним призначенням: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-
ваний, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – 
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016 
за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650) (далі – Положення).

До 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 за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки.

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, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати разом із супровідним лис-
том конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву 
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, та най менування юридичної осо-
би або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, 
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки 
окремо, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформа-
ція про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду 
та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують 
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), 
бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну 
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремо-
му конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищу-
вати 5 календарних днів.

Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД 
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі 
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної 
документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у 
конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.

Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документаль-

ного забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіональ-
ного відділення Фонду по Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 
22.03.2019 (включно).

Конкурс відбудеться 28.03.2019 о 10.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

івано-ФранКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди

 Нерухоме майно загальною площею 20,65 м2, а саме: 
частина димової труби площею 12,4 м2 та частина асфальтно-
бетонної площадки площею 8,25 м2, що обліковуються на балансі 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу, за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. За-
гвіздя, вул. Липова, 10.

Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається із:
1) 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; 2) докумен-
тів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою 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 підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) під-
твердних документів.

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не по-
винна перевищувати 4,7 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби); інформація про претен-
дента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведен-
ня конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, 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 за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонально-
го відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального 
відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 315, телефон 
для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській 
області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення загальною площею 95,7 м2 на першому по-
версі в будівлі недіючого навчального корпусу з торговими та 
офісними приміщеннями (крило 2: прим. № 1 – 44,0 м2, № 1а – 
14,3 м2 № 6 – 13,3 м2, № 7 – 24,1 м2), що обліковується на балансі 
Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: 
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59.

Запланована дата оцінки: 31.03.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Белюженко Руслан Валентинович.
 2. Приміщення загальною площею 111,1 м2 першого по-

верху гуртожитку, а саме: прим. № 1-22 – 3,2 м2, № 1-23 – 
47,5 м2, № 1-25 – 1,3 м2, № 1-26 – 2,6 м2, № 1-27 – 8,3 м2, 
№ 1-28 – 1,9 м2, № 1-30 – 2,8 м2, № 1-31 – 2,4 м2, № 1-32 – 
22,6 м2, № 1-33 – 18,5 м2, що обліковується на балансі державно-
го вищого навчального закладу «Калуський політехнічний коледж», 
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмель-
ницького, 4.

Запланована дата оцінки: 31.03.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Семаненко Мар’яна Василівна.
  3. Нежитлове приміщення загальною площею 13,2 м2 

(прим. № 1-37 згідно з техпаспортом) першого поверху гур-
тожитку, що обліковується на балансі державного вищого навчаль-
ного закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 4.

Запланована дата оцінки: 31.03.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Підлісний Василь Іванович.
 4. Приміщення загальною площею 226,4 м2 першого по-

верху в будівлі (магазину), що обліковується на балансі держав-
ного підприємства «Кутське лісове господарство», за адресою: 
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Незалеж-
ності, 85а.

Запланована дата оцінки: 31.03.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Вардзарук Юрій Васильович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається з:
1) 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; 2) докумен-
тів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою 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 підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) під-
твердних документів.

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця: для 
об’єктів нерухомого майна, а саме: приміщення загальною пло-
щею 95,7 м2 на першому поверсі в будівлі недіючого навчального 
корпусу з торговими та офісними приміщеннями, що обліковується 
на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за 
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адресою: Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевчен-
ка, 59 та приміщення загальною площею 111,1 м2 першого поверху 
гуртожитку, що обліковується на балансі державного вищого на-
вчального закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: 
Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 
4 – не повинна перевищувати 5,2 тис. грн; для нежитлового при-
міщення загальною площею 13,2 м2 (прим. № 1-37 згідно з техпас-
портом) першого поверху гуртожитку, що обліковується на балансі 
державного вищого навчального закладу «Калуський політехнічний 
коледж», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Бог-
дана Хмельницького, 4 – не повинна перевищувати 3,8 тис. грн; для 
приміщення загальною площею 226,4 м2 першого поверху в будівлі 
(магазину), що обліковується на балансі державного підприємства 
«Кутське лісове господарство», за адресою: Івано-Франківська обл., 
Косівський р-н, с. Космач, вул. Незалежності, 85а – не повинна пе-
ревищувати 5,8 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (додаток 4 Положення); письмова 
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний 
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про пре-
тендента (додаток 5 Положення); копії кваліфікаційних документів 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведен-
ня конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, 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 за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонально-
го відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального 
відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 315, телефон 
для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

КиЇвсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлове підсобне приміщення – гараж Б площею 
93,4 м2 за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородян-
ка, вул. Шевченка, 3, що перебуває на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України у Бородянському районі Київської 
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне 
відділення Фонду по Київській області. Платник: Приватне підприєм-
ство «Будівельник НВМ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщен-
ня, частини будівель складського призначення.

 2. Частина приміщення адміністративної будівлі площею 
6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 
58, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 
28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській 
області. Платник: ФОП Сміленко Вікторія Петрівна. Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торгівельного 
призначення.

 3. Приміщення № 20 площею 15,2 м2 та приміщення № 19 і 
21 площею 7,8 м2, загальною площею 23,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у Вишгород-
ському районі Київській області. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата 
оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по 
Київській області. Платник: Приватний нотаріус Вишгородського 
районного нотаріального округу Київської області Островська Леся 
Петрівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. По-
дібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель адміністративного призначення.

 4. Гуртожиток поліпшеного проживання загальною площею 
1157,2 м2 на 1-4 поверхах будинку за адресою: Київська обл., 
м. Чорнобиль, вул. Кирова, 34в, що перебуває на балансі ДСП «Чор-
нобильський спецкомбінат». Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. 
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Плат-
ник: ТОВ «ЕНКОР А.Е.». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 
4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі бу-
дівлі, зокрема, порівняної площі.

 5. Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 за 
адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Радянська, 42, що пере-
буває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
договору. Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: АТ «Райффайзен Банк Аваль». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель 
адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 
призначення.

 6. Нежитлове приміщення магазину площею 84,1 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що пере-
буває на балансі Державного підприємства «Центр організаційно-
технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчу-
ження». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору. Дата оцінки: 31.03.2019. Замов-
ник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 

ФОП Ничипорчук Олена Вікторівна. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: при-
міщення, частини будівель торговельного призначення.

 7. Нежитлове приміщення магазину площею 83,3 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 74, що пе-
ребуває на балансі Державного спеціалізованого підприємства 
«Чорнобильський спецкомбінат». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата 
оцінки: 31.03.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Ки-
ївській області. Платник: ФОП Ничипорчук Олена Вікторівна. Очіку-
вана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговель-
ного призначення.

 8. Нежитлове приміщення навчально-адміністративного 
корпусу А (серія САС № 345909) загальною площею 41,1 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що пере-
буває на балансі Університету державної фіскальної служби України. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне 
відділення Фонду по Київській області. Платник: ФОП Чубенко В. Ю.  
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель тор-
говельного призначення.

 9. Приміщення № 15 на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу 
термінала «А» (інв. № 7016) загальною площею 353,7 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі 
ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості 
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 
ТОВ «ІНТЕРАВІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, 
частини будівель виробничого, складського та адміністративного 
призначення.

 10. Майданчик біля труби котельні площею 10,0 м2 та 
частина труби котельні площею 4,0 м2 (для встановлення 4 
антено-місць) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Тхо-
рівка, вул. Сквирська, 42, що перебувають на балансі ДП «Укрспирт». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: 
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ПрАТ 
«Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, переда-
вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх 
розміщення.

 11. Нежитлові приміщення загальною площею 13,5 м2 
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пров. 2-й Замковий, 
10а, що перебувають на балансі Білоцерківського філіалу інститу-
ту «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата 
оцінки: 31.03.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по 
Київській області. Платник: ПП «Росьводпроект». Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністратив-
ного призначення.

 12. Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (8В) на 
4-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), 
реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, 
площею 15,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спе-
ціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. 
Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністратив-
ного призначення.

 13. Нежитлові приміщення № 54, № 55 загальною площею 
33,4 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на 
балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. 
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Плат-
ник: ТОВ «ДТЄ АВІА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 
грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, 
частини будівель адміністративного призначення.

 14. Частина приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» (інв. № 47578) площею 102,0 м2; частина 
приміщення № 427 на 1-му поверсі пасажирського термінала 
«D» (інв. № 47578) площею 50,0 м2, частина приміщення № 358 
на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) 
площею 54,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, 
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: ви-
значення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору. 
Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ТОВ «Київріанта». Очікувана найбіль-
ша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки бу-
дуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного 
призначення.

 15. Нежитлові приміщення площею 148,8 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 108, що перебувають 
на балансі Головного управління Держгеокадастру у Київській об-
ласті. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору. Дата оцінки: 31.03.2019. Замовник: Регіо-
нальне відділення Фонду по Київській області. Платник: Державне 
підприємство «Центр державного земельного кадастру». Очікува-
на найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністра-
тивного призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-
ділення фонду по Київській області конкурсну документацію, 
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:

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

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

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова зго-
да керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучаєть-
ся 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 конкурсна 

документація, що містяться в конверті, до відділу управління персо-
налом та проходження державної служби Регіонального відділення 
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 21.03.2019 об 11.00 за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606 (Регіональне відділення  
Фонду по Київській області), телефон для довідок 200-25-29.

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській області 
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: частини вбудованих нежитлових 
приміщень на першому поверсі (фойє № 36б (вхід в корпус) – 
2,0 м2 та фойє № 69а (вхід в корпус) – 2,0 м2) загальною площею 
4,0 м2 навчального корпусу № 19.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Князя Романа, 
1, 3, 5.

Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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. Князя Ро-
мана, 1, 3, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Васлівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі нежитлової бу-
дівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтелектуальні транспортні сис-
теми».

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. 
«Б-3» – нового аеровокзалу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «Рент-е-ка-Юкрейн».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 16,9 м2 на четвертому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Перемишлян-

ський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а.
Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львів-

ській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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: Львівська обл., Перемиш-
лянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Дарйані Паріназ Тоурадж.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

площею 38,2 м2 на першому поверсі будівлі котельні.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 1.
Балансоутримувач (орендодавець): Управління Служби безпеки 

України у Львівській області.
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 оренди дер-
жавного майна).

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. С. Банде-
ри, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ АТ «Західтепло».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 50,0 м2 адмі-

ністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Наукова, 7.
Балансоутримувач (орендодавець): Державне підприємство 

«Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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. Наукова, 7.
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

загальною площею 48,6 м2 на першому поверсі чотириповер-
хової будівлі гуртожитку.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-
Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28.

Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей.
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 оренди дер-
жавного майна).

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: Львівська обл., Кам’янка-
Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Неїлко Марія-Софія Володими-
рівна.

Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 
доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурс-
ною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – 7 – 
2400,00 грн.

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

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львів-
ській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для № 1 – для розміщення банкоматів, автоматів 
з розливу напоїв, інших автоматів; для № 2, 3, 4, 7 – приміщення, 
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадсько-
го харчування тощо); для № 6 – споруди, передавальні пристрої, 
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення; 
для № 5 – виробнича, виробничо-складська або складська неру-
хомість.

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

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

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 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 Регіональному відділенні Фонду по 
Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду по 
Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
261-62-04.

оДесьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Одеській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта державної власності 

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колиш-
нього державного підприємства «Нефон».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Терешкової, 21.
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) 731-40-43, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-28, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю-
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: 55.90 – діяльність інших засобів тимчасового розмі-
щування.

ЄМК орендується ТОВ «Мрія-2» згідно з договором оренди.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 

нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 3. Місце розташування 
земельних ділянок, цільове призначення: м. Одеса, вул. Костанді, 
33 (площа – 0,9024 га; кадастровий номер 511013690034:0036, 
землі рекреаційного призначення; цільове призначення Е.07.01; 
розташовані будівлі та споруди дитячого оздоровчого табору «Каз-
ковий»; земельна ділянка орендується ТОВ «Мрія -2»), вул. Тереш-
кової, 21 (площа – 812 м2), вул. Базарна, 92б (площа – 242 м2). На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2019. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна вище 60000 гривен комісією з конкурсного відбору не 
розглядатимуться.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», 

спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості)».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положен-
ні, зокрема у розділах I, II, III, 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 2 – 4 
до Положення формами.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу доку-
ментального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 
18.00 14.03.2019.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурс відбудеться 20.03.2019 об 11.00 у Регіонально-
му відділенні Фонду по Одеській області за адресою: 65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1110. Телефон для 
довідок (048) 731-50-39.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Одеській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 
першого поверху адміністративної будівлі загальною площею 
2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний 
сервісний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Болград, пров. Лісовий, 2. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)  
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: АТ «Український 
будівельно-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 265475810); тел. 
(050) 371-18-95.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
другого поверху адміністративної будівлі загальною площею 
2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональ-
ний сервісний центр МВС В Одеській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Кишинівська, 2. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 
26547581); тел. (050) 371-18-95.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
другого поверху адміністративної будівлі загальною площею 
2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональ-
ний сервісний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, 202б. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 
26547581); тел. (050) 371-18-95.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
першого поверху загальною площею 2 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в 
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Березівка, вул. Аушкінська, 27. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: АТ «Український 
будівельно-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 26547581); тел. 
(050) 371-18-95.

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 5-го повер-
ху загальною площею 327 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Український державний інститут з проектуван-
ня об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 49. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцін-
ки: ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» (код за ЄДРПОУ 
42641417); тел. (067) 484-77-66.

 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у гуртожит-
ку у вигляді блоку з двох кімнат загальною площею 36,7 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіо-
нальний інститут державного управління. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гоцонога А. К. (код за ЄДРПОУ 
2405215351); тел. (050) 490-65-20.

 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, розміщене 
на антресолі адміністративно-аудиторного корпусу блок «Б», 
загальною площею 38,4 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 34. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 

1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – бе-
резень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «-ФА-
ВОРИТ-» (код за ЄДРПОУ 35991905); тел. (096) 660-60-16.

 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху гурто-
житку № 1 загальною площею 2 м2. Най менування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний універси-
тет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ТОВ «ДІСА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40697164); тел. 702-28-07.

 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху навчально-
лабораторного корпусу загальною площею 2 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львів-
ська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника 
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцін-
ки: ТОВ «ДІСА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40697164); тел. 702-28-07.

 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху гурто-
житку № 2 загальною площею 2 м2. Най менування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний універси-
тет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15б. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ТОВ «ДІСА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40697164); тел. 702-28-07.

 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в підвалі ад-
міністративної будівлі загальною площею 109,5 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одесь-
кій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Старокіївська 
дорога 21 км. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс за-
мовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
лютий – березень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП 
«ПЕРСПЕКТИВА-77» (код за ЄДРПОУ 37810663); тел. 799-26-86.

 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, кімната 
№ 511, загальною площею 11,3 м2. Най менування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень, ін-
формація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Одеський нафтопе-
реробний завод» (код за ЄДРПОУ 41864238); тел. (099) 525-58-37.

 13. Назва об’єкта оцінки: частина торцевої стіни учбового 
корпусу № 3 (інв. № 101074) загальною площею 180 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національ-
ний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, пров. Привокзальний, 2. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ОПЛАТИ-24» (код за ЄДРПОУ 
37281288); тел. 731-00-90.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду 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 пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна по об’єктам оцінки вище 6920 гривен комісією з кон-
курсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу доку-
ментального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 
18.00 14.03.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 20.03.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: 
(048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Одеській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта державної власності

  Назва об’єкта оцінки: відкр. склад. майданчики, спо-
руди пультопров.; з/б огорожа 820 м; благоустрій терит.: 
внутрішньооб’єктні дороги та площадки, підкранові колії 132 
пог. м, переливна камера; адмін-поб. будівля загальною пло-
щею 15 752,4 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський 
торговельний порт «Южний».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Бе-
регова, 13.

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

Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника кон-
курсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять  
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державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: ТОВ «ТЕХАГРО» (код за ЄДРПОУ 37392684); тел. (050) 
383-97-80, Ігор.

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

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

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

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна по об’єкту оцінки вище 90 000 гривень 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 18.00 21.03.2019. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії 
та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 27.03.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок 
(048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

рівненсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку 
площею 33,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, смт Гоща, 
вул. Садова, 2.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Бабинська сільська рада Гощанського  
району Рівненської області.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
  2. Назва об’єкта оцінки: кафе-бар «Ялинка» площею 

106,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рокитнівський 

р-н, с. Остки, вул. Незалежності, 11.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Пишевська Марина Володимирівна.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
 3. Най менування об’єкта оцінки: будівля медпункту загаль-

ною площею 63,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-

го оцінюється: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушев-
ського, 184.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом ви-
купу.

Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.12.2018 – 0.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
 4. Най менування об’єкта оцінки: будівля котельні загальною 

площею 56,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно 

якого оцінюється: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Ку-
тузова, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-

ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-

ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один).

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.12.2018 – 0.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 2-му по-

версі контори складського господарства генпідрядника пло-
щею 48,7 м2, місця загального користування площею 14,5 м2 
та частина приміщення центрального матеріального складу 
площею 204,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, бу-
дівельна база № 1 та № 2, промислової зони, 50.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ТОВ «УКРДОКБУД».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 3 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най менування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по 
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї 
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного під-
розділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській 
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. 
Телефон для довідок 26-79-91.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів

 1. Най менування об’єкта оцінки: будівля столової загальною 
площею 472,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-
го оцінюється: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Пустоіванне, 
вул. Першотравнева, 28а.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на електрон ному 
аукціоні.

Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.12.2018.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
 2. Най менування об’єкта оцінки: будівля склад-магазину за-

гальною площею 125,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 

оцінюється: Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: продаж на електрон ному 

аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замов-

ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 шт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.12.2018.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому 

поверсі будівлі площею 133,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 35.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Міхо Олександр Михайлович
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративно-госпо дар-

ського приміщення площею 19,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, 

вул. Семінарська, 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди дер-
жавного майна.
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Продовження таблиціТелефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ФОП Корнеєв Микола Миколайович.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
  5. Назва об’єкта оцінки: об’єкти контори дільниці № 3 

площею 2806,3 м2, а саме: «Контора дільниці № 3» площею 
195,9 м2, інвентарний № 91/1, реєстровий № 24584661.335.
АААЖАВ715; «Сантехнічна майстерня» площею 381,8 м2, ін-
вентарний № 33/2, реєстровий № 24584661.335.АААЖАВ695; 
«Піонерна база сантехобладнання», площею 70,5 м2, інвен-
тарний № 82/0, реєстровий № 24584661.335.АААЖАВ714; 
«Відкритий майданчик на дільниці будівельних зовнішніх ме-
реж» площею 2062,0 м2, інвентарний № 8035/1, реєстро-
вий № 24584661.335.ПШТДПЮ861; «Складське приміщення 
№ 2» площею 96,1 м2, інвентарний № 8035/2, реєстровий 
№ 24584661.335.ПШТДПЮ862.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш, бу-
дівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 42.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ТОВ «УКРСОВПРОЕКТ».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-

сутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 10 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного ви-

користання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціональ-
ного призначення).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най менування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду 
по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікуван-
ня цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Лип-
ня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного під-
розділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській 
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. 
Телефон для довідок 26-79-91.

тернопільсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Тернопільській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів

№ 
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди 

1 Частина площадки з бетонно-щебеневим покриттям 
№ 3 площею 545,0 м2 за адресою: вул. Текстиль-
на, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопіль-
ській області
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Приватне під-
приємство 
«АВЕРБУД»
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2 Частина нежитлового приміщення адмінбудин-
ку (поз. 5, 7, 8, 9, 15, 16,17) загальною площею 
208,9 м2 на першому поверсі адмінбудинку Головно-
го управління ДФС у Тернопільській області за адре-
сою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі Головного управління ДФС у Тернопіль-
ській області

28
.0

2.
19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть

56
35

3,
61

Товариство з 
обмеженою 
відповідальніс-
тю «Терпроф-
сервіс»

3 Частина приміщення підвалу площею 4,0 м2 гурто-
житку № 2 за адресою: вул. Живова, 5, м. Терно-
піль, що перебуває на балансі Державного вищого 
навчального закладу «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»
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Фізична осо-
ба – підпри-
ємець Шуляр 
Олег Володи-
мирович

4 Частина приміщення кладової гуртожитку № 3 пло-
щею 4,0 м2 за адресою: вул. Коцюбинського, 18, 
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного 
вищого навчального закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ Ураїни»

28
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Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

5 Будівля «Енергокорпус» виробничої бази монастиря 
Бернардинів площею 817,9 м2 за адресою:  
вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська 
обл., що перебуває на балансі Національного  
заповідника «Замки Тернопілля»

28
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80
7,

00 Збаразь-
ке міське 
комунальне 
підприємство 
«Збараж»

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду 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.

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 спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і за-
лучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 ро-
ків (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, завіреними печаткою претендента.

Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єктів 
№ 1, 2, 3, 4, – 2000,00 грн; об’єкта № 5 – 4000,00 грн. У своїх конкурс-
них 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 № 1, 2, 3, 4, 5 не повинен 
перевищувати 5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – 
площадки, майданчики з твердим покриттям; подібними до об’єкта 
оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель адміністративної, торговельно-адміністративної, торго-
вельної нерухомості та нерухомості для закладів громадського хар-
чування; подібними до об’єктів оцінки № 3, 4 –нерухоме майно – при-
міщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, 
автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування, 
інших автоматів; подібними до об’єкта оцінки № 5 – нерухоме май-
но – окремі будівлі виробничої, виробничо-складської та складської 
нерухомості

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 докумен-
тів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату 
конкурсу.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцо-
рова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів піс-
ля дати опублікування цієї інформації. Телефон для довідок 
(0352) 25-04-87.

Документи на участь в конкурсі подаються до Регіонального від-
ділення Фонду по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: Регіональ-
не відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Електрон на адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

харКівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності на об’єкти, що повертаються в державну власність

 1. Най менування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна 
ділянка державної власності за адресою: Харківська обл., смт Зо-
лочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного 
будівництва – 4-квартирний житловий будинок, який на ній 
розташований.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів, 
вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.

Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вар-
тості об’єкта аукціону – земельної ділянки державної власності за 

адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 
разом з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним жит-
ловим будинком, який на ній розташований.

Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0.06 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

13.06.2017.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 8 160 грн.
Строк виконання робіт: 10 календарних днів.
Замовником та платником оцінки виступає Регіональне відділення 

Фонду по Харківській області.
 2. Най менування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного бу-

дівництва – 16-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Краснокут-

ський р-н, с. Костянтинівка.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта 

незавершеного будівництва – 16-квартирного житлового будинку 
та розміру збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – 
16-квартирному житловому будинку за час володіння ним ФОП 
Штученко М. В.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
12.10.2018.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 4 490 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіональне відділення Фонду по 

Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у 

конкурсі подають до регіонального відділення фонду по харків-
ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, 
яка складається із:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними на-
казом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); кон-
курсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент 
згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії дого-
вору (копії 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 
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи 
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної ор-
ганізації оцінювачів.

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 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розгля-
датиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних докумен-
тів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначити дату 
конкурсу.

Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по 
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль-
ний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального від-
ділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Теа-
тральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності на об’єкти оренди

№ 
з/п

Най менування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач

Дата 
оцінки

Мета про-
ведення 
оцінки

Інформація 
про плат-

ника

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

1 Нежитлові будівлі виробничої бази 
літ. «А-1», «Б-1», «Д-1», «Ж-1», 
«Н-1», «Л-1», інв. № 5Б, 5Г, 5В, 5Д, 
5Е, 5А загальною площею 965,7 м2 
за адресою: м. Харків, пров. Сими-
ренка, 11, що перебуває на балансі 
ДП «Український державний проек-
тний інститут «Укрміськбудпроект» 

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бан-
дюк О. В.

4180

2 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 20 на третьому поверсі та № 60, 
62 на першому поверсі чотирипо-
верхової будівлі учбово-виробничих 
майстерень (інв. № 10310017, літ. 
Ц/2-4) загальною площею 81,22 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Плеха-
нівська, 126, що перебувають на 
балансі Державного навчального 
закладу «Харківське вище про-
фесійне училище № 6», 5537609, 
тел. 705-02-88

03.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ТОВ «Хар-
ківенерго-
прилад»

2200

3 Нежитлове приміщення – кімн. 
№ 302 на 3-му поверсі адміністра-
тивної будівлі (літ. «А-5») загаль-
ною площею 20,7 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Московський, 
151, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український 
державний інститут по проектуван-
ню заводів важкого машинобуду-
вання», 212630, тел. 732-54-28 

04.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ТОВ «СО-
ЛЛАР»

2200

4 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 18, 19, 20, 21, 22 на першому 
поверсі 5-поверхового гуртожитку 
№ 5, інв. № 101300003, реєстровий 
№ 02066769.1.АААККЖ556, літ. 
«А-5», загальною площею 70,6 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 
5, що перебувають на балансі сту-
дентського містечка Національного 
аерокосмічного університету  
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 
23912896, тел. 788-46-86, 788-45-41

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ «СП 
Укрсхід-
ліфт»

2200
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№ 
з/п

Най менування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач

Дата 
оцінки

Мета про-
ведення 
оцінки

Інформація 
про плат-

ника

Очікувана най-
більша ціна 

надання послуг 
з оцінки/грн

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 6 
площею 11,5 м2, кімн. № 8 площею 
14,13 м2 та частина коридору № 1 
площею 2,37 м2 на 2-му поверсі 
2-поверхового комбінату побутово-
го обслуговування, інв. № 1030033, 
загальною площею 28,0 м2 за адре-
сою: учбове містечко ХНАУ  
ім. В. В. Докучаєва, сел. Докучаєв-
ське, Харківська обл., що перебу-
вають на балансі Харківського на-
ціонального аграрного університету 
імені В. В. Докучаєва, 00493764, 
тел. (057) 709-03-00

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Фо-
міна О. О.

2700

6 Нежитлове приміщення – кімн. 
№ 25 на першому поверсі 
2-поверхової дослідної майстер-
ні, літ. «Б-2», загальною площею 
72,8 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Весніна, 12, що перебуває 
на балансі Державного підпри-
ємства «Український державний 
науково-дослідний вуглехімічний 
інститут», 00190443, тел. (057) 
700-69-06

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Вані-
на Н. О.

2200

7 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ I площею 1,5 м2, № II площею 
1,7 м2, № 4 площею 23,8 м2, № 5 
площею 58,2 м2, № 7а площею 
10,9 м2 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі їдаль-
ні, інв. № 10310006, реєстро-
вий № 660764463101, літ. «Б-1», 
загальною площею 96,1 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Котель-
никівська, 3, що перебувають 
на балансі Харківського державного 
автомобільно-дорожнього коледжу, 
03450749, тел. (057) 337-84-07

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Бойченко 
С. В.

2200

8 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 23, 24, 25, 26, 30, 31 на другому 
поверсі 2- поверхової виробничої 
будівлі, інв. № 80285, реєстровий 
№ 38855349.4.ХФРЦЧА012, літ. 
«Р-2», загальною площею 114,9 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Полтав-
ський шлях, 188а, що перебуває 
на балансі Державного універси-
тету телекомунікацій, 38855349, 
тел. (044) 249-25-29

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Ве-
селянська 
І. О.

2700

9 Нежитлове приміщення на першо-
му поверсі двоповерхової будівлі 
їдальні (інв. № 10310002) загаль-
ною площею 604,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 
37, що перебувають на балансі 
Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Центр 
професійно-технічної освіти № 3,  
м. Харкова», 02547910, 
тел.: 365-10-45, 69-52-41

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ТОВ фірма 
«Посад»

3200

10 Нежитлове приміщення будівлі 
Придонецького лісництва (інв. 
№ 60) загальною площею 52,4 м2 
за адресою: Харківська обл., Із-
юмський р-н, с. Придонецьке, 
що перебуває на балансі Держав-
ного підприємства «Ізюмське лісове 
господарство», 993113, тел.: (057) 
432-15-98, 2-22-16

28.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ТОВ «ГАЙ» 2700

11 Нежитлове приміщення будівлі 
Завгороднівського лісництва (інв. 
№ 161) загальною площею 48,3 м2 
за адресою: Харківська обл., Ба-
лаклійський р-н, c. Завгороднє, 
що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Ізюмське 
лісове господарство», код 993113, 
тел. (057) 432-15-98, 2-22-16

28.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ТОВ «ГАЙ» 2700

12 Нежитлове приміщення кімн. № 130 
на 1-му поверсі 4-поверхового уч-
бового корпусу загальною площею 
18,1 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває 
на балансі Національного аерокос-
мічного університету ім. М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний 
інститут», 02066769

05.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

Підпри-
ємство ГО 
«Між-
народна 
асоціація 
випускни-
ків ХАІ «На-
вчальна 
книга»

2200

13 Частина фойє на 1-му поверсі 11-
поверхового учбово-лабораторного 
корпусу загальною площею 6,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Амосова 
(вул. Корчагінців), 58, що перебу-
ває на балансі Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, 
1896872, тел. (057) 711-35-56 

27.04.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ФОП Ні-
колаєнко 
Д. О.

2200

14 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 20, 21 на 2-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 3, інв. 
№ 896, літ. «А-5», загальною пло-
щею 55,2 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Бакуліна, 16, що перебуває 
на балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектроні-
ки, ЄДРПОУ:02071197, тел. (057) 
702-10-16

На дату 
укла-
дення 

договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Лой-
ка В. О.

2200

15 Нежитлове приміщення – 
кімн. № 47 на 1-му поверсі 
3-поверхового будинку корпусу 
№ 25 (їдальня), інв. № 10310004, 
літ. А, загальною площею 23,2 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Акаде-
міка Проскури, 1, що перебуває 
на балансі Військової частини 3017 
(ідентифікаційний номер 39309315), 
тел. (057) 760-39-77

08.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

ФОП 
Гаврилова 
Тетяна Ва-
силівна

2200

16 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 1-42 на першому поверсі одно-
поверхової будівлі «Дитячий садок», 
інв. № 10310034, літ. А-1, загаль-
ною площею 457,5 м2 за адресою: 
Харківська обл., Нововодолазький 
р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 
21, що обліковуються на балансі 
Навчального центру Оперативно-
рятувальної служби цивільного за-
хисту ДСНС України, ідентифікацій-
ний 33879077, тел. 7483-310

14.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
з метою 
продо-
вження 
договору 
оренди

Відділ 
освіти 
Новово-
долазької 
районної 
державної 
адміні-
страції 
Харківської 
області

3200

Замовником оцінки по зазначених об’єктах оренди виступає Ре-
гіональне відділення Фонду по Харківській області.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у 
конкурсах подають до регіонального відділення фонду по хар-
ківській області конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті, яка складається із:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними на-
казом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); 
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, щодо 
ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії дого-
вору (копії 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 
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи 
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної ор-
ганізації оцінювачів.

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 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості)» для зарахування балів згідно з Положенням 
будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні доку-
менти) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності 
не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості).

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розгля-
датиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен 
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки).

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 зазначити дату конкурсу.

Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по 
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль-
ний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального від-
ділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Теа-
тральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧерКасьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки

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

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Чер-
каській області.

 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі контори літ. А-1 
площею 43,2 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 
Концерну «Військторгсервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золо-
тоноша, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: ФОП Сидоренко В. П.
Дата оцінки: 28.02.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

на першому (цокольному) поверсі загальною площею 57,4 м2  
(к. № 4 – 2,3 м2, к. № 5 – 1,2 м2, № 6 – 19,9 м2, № 7 – 14,8 м2, № 8 – 
17,2 м2, № 9 – 1,2 м2, місця спільного користування – 0,8 м2).

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський 
державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житло-
сервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ПрайсКоп».
Дата оцінки: 28.02.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Чер-
каській області.

 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової адмінбудівлі площею 18,7 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут 
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Жеребньова Л. В.
Дата оцінки: 28.02.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину № 23 

(літ. А-1, А-1’, а, а’) площею 285,5 м2.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія 

Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 222, м. Чер-

каси.
Платник робіт з оцінки: СТ «Надія-1».
Дата оцінки: 28.02.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

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, передбаченим 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 регіонального відді-
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, 
та най менування 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 із:

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 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 ділян-
ки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: за-
ява 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 за-
лучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 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, – 3000 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 Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адре-
сою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 14 березня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 березня 2019 року об 11.00 в Регіо-

нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧернівецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Чернівецькій області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 
надання послуг з оцінки майна

 Най менування об’єкта оцінки: вбудовані підвальні приміщен-
ня будівлі навчального корпусу № 6 (літ. А) загальною площею 
73,2 м2, що перебувають на балансі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. 
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-42-35. 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 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 18094,91 грн станом на 31.01.2019.

Розмір земельної ділянки, усього: 7,9525 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, 

вул. М. Коцюбинського, 2.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуго-

вування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 

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

31.01.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (в 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій 
області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме 
фізична особа – підприємець Яковенко Наталія Михайлівна.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди 
не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна, очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 3,0 тис. грн.

До участі в конкурсі 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 спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та май-
нових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність від-
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має під-
тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, вида-
ними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 
10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

Претендентам на участь у конкурсі 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.
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Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земель-
ні поліпшення), а саме: торговельно-офісна, торговельна нерухомість 
та нерухомість під заклади громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Коби-
лиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 Регіонального відділення 
Фонду по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публі-
кації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у Регіональ-
ному відділенні Фонду по Чернівецькій області за адресою: 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧерніГівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
22,2 м2 першого поверху будівлі гуртожитку.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Остерський 
коледж будівництва та дизайну.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козелецький 
р-н, м. Остер, вул. Незалежності, 50.

Платник робіт з оцінки: ФОП Божок О. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 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.

Дата оцінки: 28.02.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: асфальтобетонний майданчик пло-

щею 60,0 м2 на території міжнародного пункту пропуску для 
автомобілів сполучення «Сеньківка», який знаходиться після 
митного та паспортного контролю на виїзд з України.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська 
митниця ДФС.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Городнян-
ський р-н, с. Сеньківка, вул. Дружби, 38.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Рівер плейс»
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухо-
мість.

Дата оцінки: 31.03.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 будівлі 

учбового корпусу № 11.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський 

національний технологічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфсел».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за так-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.01.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чер-

нігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – 
Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим 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 ІІ розділі По-
ложення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності від 26.12.2018

Комісія одноголосно ухвалила визнати переможцями конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів 
оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:

Частина нежитлових приміщень в будівлі гуртожитку № 3 (площею 
2,0 м2 на першому поверсі та 5,0 м2 на даху). м. Львів, вул. Медової 
Печери, 39. Мета оцінки – продовження договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. 
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2090 грн.

Частина зовнішнього замощення благоустрою загальною пло-
щею 9,0 м2. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 
1500 грн.

Прибудинкова територія будівлі пішохідного переходу під навіса-
ми в напрямку виїзду з України пункту пропуску «Шегині» загальною 
площею 2,0 м2. Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Друж-
би, 205. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1923 грн.

Частина залу накопичення пасажирів автовокзалу міжнародного 
пропуску для автомобільного транспорту «Шегині» площею 2,0 м2, 
прибудинкової території в напрямку виїзду з України пункту пропус-
ку «Шегині» площею 2,0 м2, прибудинкової території до модульних 
павільйонів вантажної дільниці пропуску «Шегині» площею 2,0 м2. 
Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт –  
3 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн.

Частина цокольного приміщення будівлі автовокзалу в напрямку 
виїзду в України МАПП «Краковець» площею 2,0 м2, прибудинкова 
територію боксу поглибленого догляду в напрямах виїзд та в’їзд з 
України пункту пропуску «Краковець» площею 2,0 м2 та 2,0 м2, прибу-

суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по 
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робо-
чих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок 
(0462) 67-28-18.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 93,0 м2 будівлі 
гаража.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське 
міжрайонне управління водного господарства.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Центр безпеки «Гранд».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухо-
мість.

Дата оцінки: 28.02.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чер-

нігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 672-818.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – 
Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документа-
ції, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ роз-
ділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до По-
ложення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по 
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робо-
чих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок 
(0462) 67-28-18.

м. КиЇв
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву  
про скасування результатів конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

У зв’язку із надходженням листів від переможців конкурсів про не-
можливість виконання звітів з незалежної оцінки майна, Регіональне 
відділення Фонду по м. Києву скасовує результати конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності щодо таких об’єктів:

нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні за-
гальною площею 1063,00 м2 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 
34, літера Т (конкурс відбувся 10.10.2018);

об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50 автомо-
білів за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17 (конкурс відбувся 
07.11.2018).

динкова територію автовокзалу пункту пропуску «Краковець» площею 
2,0 м2, прибудинкова територію в районі магазину безмитної торгівлі 
в напрямку виїзду з України пункту пропуску «Краковець» площею 
2,0 м2м Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вер-
бицького, 54. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1807 грн.

Нежитлового приміщення загальною площею 14,2 м2 на другому 
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – оціночної діяль-
ності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1350 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення № 146’ загальною площею 
14,6 м2 на другому поверсі дво-чотириповерховї будівлі. м. Львів, 
вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська 
Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення туалетів у будівлях автовокза-
лів (приміщення № 32, 33, 34, 35 та приміщення № 4, 5, 6, 7 згідно з 
технічним поверхом) виїзд/в’їзд міжнародного пункту пропуску для 
автомобільного сполучення «Рава Руська» площею 8,3 м2 та 8,3 м2, 
частина холу автовокзалу МАПП «Рава Руська» загальною площею 
2,0 м2, прибудинкова територію автовокзалу в напрямку в’їзд та ви-
їзд з України пункту пропуску «Рава Руська» площею 2,0 м2 та 2,0 м2, 
прибудинкова територію єдиних офісів в напрямку виїзд та в’їзд 
з України пункту пропуску «Рава Руська» площею 2,0 м2 та 2,0 м2. 
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 3000 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення № 20 загальною площею 
27,0 м2 на першому поверсі двоповерхової частини 12-поверхової 
будівлі. м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. 
Вартість робіт – 830 грн.

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

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом ви-
купу. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по м. Києву.

 Об’єкт оцінки: нежитлова будівля колишньої котельні за-
гальною площею 706,8 м2, що перебуває на балансі ПрАТ «Зеніт-
Сервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, 
літера Є.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2019.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 

послуги з оцінки, що перевищують 7 100,00 грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом ви-
купу. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по м. Києву.

 Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої 
будівлі їдальні загальною площею 1063,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Васильківська, 
34, літера Т.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2019.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 

послуги з оцінки, що перевищують 6 800,00 грн.
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами. Замовник та платник робіт з оцінки: Ре-
гіональне відділення Фонду по м. Києву.

 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спец-
гараж на 50 автомобілів.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Охтирська, 5 – 17.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 

засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій: 30,0 тис. грн (за договором купівлі-
продажу) станом на 27.08.1997.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2019.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 

послуги з оцінки, що перевищують 9 500,00 грн.
Конкурси відбудуться 20 березня 2019 року об 11.00 в Ре-

гіональному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 14 березня 2019 року за адре-
сою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20 березня 2019 
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та най менування 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть ви-
користовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Поло-
ження.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі трансформатор-
ної підстанції ТП № 405 площею 58,87 м2. м. Львів, вул. Шевченка, 
134а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1340 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 51,7 м2 
на першому поверсі в адміністративно-господарській будівлі теа-
тру. м. Львів, вул. Лесі Українки, 1. Мета оцінки – укладення дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 860 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення № 4-9 загальною площею 
93,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. Львівська обл., 
м. Старий Самбір, вул. Дашо, 1. Мета оцінки – продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість 
робіт – 2750 грн.

Частини вбудованих нежитлових приміщень на першому та дру-
гому поверхах будівлі загальною площею 56,0 м2. м. Львів, просп. 
Свободи, 28. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна 
компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 861 грн.

Нежитлове приміщення (кімната № 7) загальною площею 12,1 м2 
на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Городоцька, 186. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт –  
2 к/д. Вартість робіт – 1100 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 27,8 м2 на 
першому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептиць-
кого, 65. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська 
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість 
робіт – 1200 грн.

Побутове приміщення літ. «М-2» площею 91,0 м2 та приміщення 
прохідної літ. «Н-1» площею 6,7 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, 
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с. Малехів, вул. Київська, 36. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 170,0 м2 на третьому 
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсал-
тинг». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 890 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 141,0 м2 на третьому 
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. 
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 830 грн.

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 41,1 м2. м. Львів, 
вул. Т. Бара-новського, 11а. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «За-
хідна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт –  
3 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди 
з метою визначення ринкової вартості державного майна 
для розрахунку орендної плати від 26.12.2018

Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Миколаївська оціночна 
компанія» на об’єкт оренди: зала фехтування з адміністративно-
побутовою будівлею площею 1318,5 м2, що перебуває на балансі 
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, за адре-
сою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 4. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для рахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Вартість ро-
біт – 4300 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 ка-
лендарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна 
об’єктів оренди, що відбулися 27.12.2018

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-

консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного 
майна: об’єкт незавершеного будівництва – реабілітаційний центр 
мануальної терапії за адресою: вул. Мануальна, 6, м. Кобеляки, Пол-
тавська обл. Мета оцінки – визначення вартості ліквідації та розміру 
збитків. Вартість виконаних робіт – 6350,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на 
проведення оцінки державного майна: нежитлової будівлі площею 
118,6 м2 за адресою: вул. Центральна, 64, смт Нові Санжари, Пол-
тавська обл., що обліковується на балансі Полтавського обласно-
го центру зайнятості. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки 
державного майна: нежитлового приміщення господарського сараю 
площею 7,78 м2 та освітлюваної щогли площею 53,2 м2, загальною 
площею 60,98 м2 за адресою: проспект Свободи, 56, м. Кременчук, 
Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького націо-
нального університету ім. М. Остроградського. Мета оцінки – продо-
вження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2002,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 26.12.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єкта: будівля гаража літ. «Г-1» площею 
298,1 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Павлюченка, 3, з метою укладен-
ня договору оренди державного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-
Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вар-
тість виконання робіт з оцінки – 3300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділенні Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 27.12.2018

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки 
об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
121,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. 6 Вересня, 1 
(балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Конотопське вище професійне училище»), з метою продо-
вження дії договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – 
ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1030,00 грн.

2. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної 
оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 31,1 м2 за 
адресою: м. Суми, вул.Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської 
обласної державної адміністрації), з метою продовження дії догово-
ру оренди, надійшла заява тільки від одного претендента, конкурс 
вважається таким, що не відбувся.

3. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної 
оцінки об’єкта – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
56,44 м2 за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Малий Ви-
стороп, вул. Маршала Рибалка, 1 (балансоутримувач – Маловисто-
ропський коледж імені П. С. Рибалка Сумського національного аграр-
ного університету), з метою продовження дії договору оренди, не 
надійшло жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся.

4. У зв’язку з тим що на участь у конкурсі з проведення незалежної 
оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 85,4 м2 
за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56а (балансоу-
тримувач – Роменський коледж Сумського національного аграрного 
університету), з метою передачі в оренду, не надійшло жодної заяви, 
конкурс вважається таким, що не відбувся.

5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – 
нежитлове приміщення площею 51,7 м2 в будівлі-пам’ятці архітекту-
ри та містобудування місцевого значення «Банк М. А.Терещенка»  
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10 (балансоу-
тримувач – Національний заповідник «Глухів»), з метою передачі в 
оренду, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1260,00 грн.

6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки 
об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина бетонного 
замощення площею 3,0 м2; 2) ділянка даху площею 1,0 м2; 3) части-
на горища (технічний поверх) площею 18,0 м2 за адресою: м. Суми, 
просп. Шевченка, 17 (балансоутримувач – Машинобудівного коледжу 
Сумського державного університету), з метою передачі в оренду, 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 1250,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 18.12.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху адміні-
стративної будівлі управління площею 80,0 м2 за адресою: вул. Бі-
лецька, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Головного управ-
ління ДФС у Тернопільській області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового 
приміщення загальною площею 42,0 м2 (у т. ч. 6,0 м2 – площа спіль-
ного користування) першого поверху гуртожитку № 5 за адресою:  
вул. Винниченка, 6, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Терно-
пільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 
визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 1790 гривень, строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового 
службового приміщення адмінбудинку загальною площею 23,5 м2, 
зокрема: другий поверх адмінбудинку – 18,0 м2, площа спільно-
го користування – 5,5 м2 за адресою: вул. Князя Острозького, 14, 
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромис-
лового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, 
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1990 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: газорозподільні систе-
ми, власником яких є держава та які обліковуються на балансі ПАТ 
«Тернопільміськгаз», визнано Приватне підприємство «РАДИКАЛ». 
Мета проведення оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського об-
ліку. Вартість виконання робіт з оцінки – 40000 гривень, строк вико-
нання робіт – 10 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності для проведення незалежної оцінки об’єкта: площадка з 
бетонно-щебеневим покриттям № 3 площею 660,0 м2 за адресою:  
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі  
Регіонального офіса водних ресурсів у Тернопільській області, ви-
знано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1790 гривень, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 20.12.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: об’єкт малої привати-
зації – окреме майно – гараж загальною площею 64,5 м2 у будівлі 
гаражі за адресою: 48300, Тернопільська обл., м. Монастириська, 
вул. Сагайдачного, 3б, що перебуває на балансі Відділу економічного 
та агропромислового розвитку Монастириської районної державної 
адміністрації (код за ЄДРПОУ 42100455), визнано ТОВ «Експертно-
консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна з метою приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2700 гри-
вень, строк виконання робіт – 9 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина підвальних при-
міщень загальною площею 23,5 м2 в житловому будинку за адресою: 
вул. Б. Хмельницького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Виробничого структурного підрозділу «Тернопільське управління 
будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» регіональної фі-
лії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», визнано ТзОВ фірма 
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 гривень, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, проведених 18.12.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 26,4 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 12,6 м2) на першому поверсі будинку для 
органів управління, що обліковується на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі Хмельниць-
кої області, за адресою: вул. Шевченка, 83, м. Дунаївці, Хмельницька 
обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення 
договору оренди – гідротехнічні споруди рибогосподарської тех-
нологічної водойми ставу «Браженці» (інв. № 1-307, реєстровий 
№ 25592421.84.ААЕЖАЖ774), а саме: контурна дамба, обвідний ка-
нал, шлюз-регулятор, водовипуск, контурна дамба, роздільна дамба, 
водовипуск, що обліковуються на балансі Державного підприємства 
«Укрриба», за межами с. Бражинці, в межах земель Полонської місь-
кої ОТГ, Полонський р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Трубача 
Андрія Степановича. Вартість надання послуг з оцінки – 12000,00 
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 14 ка-
лендарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення до-
говору оренди – приміщення площею 14,3 м2 у будівлі суспільно-
побутового корпусу, що обліковується на балансі ДНЗ «Вище про-
фесійне училище № 11 м. Хмельницького», за адресою: вул. Тер-
нопільська, 15/2, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг Cервіс». 
Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження до-
говору оренди – приміщення площею 26,1 м2 в одноповерховій будівлі 
КПП № 37/23, що обліковується на балансі Регіонального центру спе-
ціального контролю, за адресою: с. Ластівці, Кам’янець-Подільський 
р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення 
договору оренди – будівля навчального корпусу (А-1) загальною 

площею 213,8 м2 та будівля лабораторії (А-1’) загальною площею 
157,6 м2, що обліковуються на балансі Філії «Славутський державний 
навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», за адре-
сою: вул. Богуна (Богунського), 3, м. Старокостянтинів, Хмельницька 
обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість надання 
послуг з оцінки – 4200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання 
послуг з оцінки – 7 календарних днів.

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – частина нежитлового приміщення «Умивальник» пло-
щею 2,0 м2 на другому поверсі гуртожитку № 6, що обліковується на 
балансі Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка, за адресою: просп. Грушевського, 2а, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». 
Вартість надання послуг з оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, проведених 20.12.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 618,0 м2 на першому, 
третьому, четвертому та п’ятому поверхах адміністративно-офісної 
будівлі, що обліковується на балансі Департаменту соціального за-
хисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, 
за адресою: вул. Володимирська, 109, м. Хмельницький визна-
но ТОВ «Експерт». Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн 
(без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 кален-
дарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 54,7 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 5,0 м2) 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 ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, проведених 27.12.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 41,8 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 3,8 м2) на четвертому поверсі лаборатор-
ного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національ-
ного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, 
м. Хмельницький визнано ФОП Бойчука Руслана Дмитровича. Вар-
тість надання послуг з оцінки – 1900,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення до-
говору оренди – частина приміщення релейної ст. Цвітоха площею 
1,0 м2, що обліковується на балансі Виробничого підрозділу «Київ-
ське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», 
за адресою: вул. Привокзальна, 5, с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмель-
ницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг 
з оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення до-
говору оренди – підвальні приміщення загальною площею 46,8 м2 у 
будівлі навчально-адміністративного корпусу, що обліковується на 
балансі ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти», за 
адресою: вул. Драгоманова, 9, м. Кам’янець-Подільський, Хмель-
ницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість надання 
послуг з оцінки – 2300,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання 
послуг з оцінки – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – частина майданчика площею 12,21 м2, що облікову-
ється на балансі Виробничого підрозділу «Житомирська дистанція 
колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Україн-
ська залізниця», за адресою: дільниця Коростень-Шепетівка, перегін 
Майдан – Вила, пост. Жлобинський, 394 км. пк 4, Хмельницька обл., 
Шепетівський р-н, Судилківська с/р, за межами населеного пункту 
визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 
2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – частина майданчика площею 12,21 м2, що облікову-
ється на балансі Виробничого підрозділу «Житомирська дистанція 
колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укра-
їнська залізниця», за адресою: дільниця Коростень – Шепетівка, 
станція Майдан-Вила, 378 км. пк. 2, Хмельницька обл., Шепетівський 
р-н, Михайлюцька с/р, в межах населеного пункту – с. Михайлючка 
визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 
2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів.

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення до-
говору оренди – частина майданчика площею 12,21 м2, що облі-
ковується на балансі Виробничого підрозділу «Житомирська дис-
танція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця», за адресою: дільниця Коростень – Шепе-
тівка, з. п. Савичи, 387 км. пк. 8, Хмельницька обл., Шепетівський 
р-н, Хролинська с/р, в межах населеного пункту – с. Купино, ви-
знано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість надання послуг з оцінки –  
2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені для проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 11.12.2018

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Черкаській області.

1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі 
площею 9,5 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Василя Сергієнка, 4, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: АТ «Банк Січ». 
Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 900,00 грн.
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2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі 
площею 8,5 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Відродження, 16, м. Золотоноша, 
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: АТ «Банк Січ». Дата оцінки: 
30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 
2 календарних днів, вартість послуг – 1000,00 грн.

3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому по-
версі адміністративної будівлі площею 9,9 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в 
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Автодорога 
Київ – Одеса 203 км + 800 м (ліворуч), с/р Родниківська, Уманський 
р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: АТ «Банк Січ». Дата оцін-
ки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 ка-
лендарних дні, вартість послуг – 900,00 грн.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення Фонду по Черкаській області.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першо-
го поверху п’ятиповерхової будівлі площею 24,22 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне 
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: пров. М. Ханенка, 4, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Крижановський Леонід Олександрович. Дата оцінки: 
30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 480,00 грн.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з 
умовами.

5. Об’єкт малої приватизації державної власності – єдиний май-
новий комплекс колишнього державного підприємства – фірми 
«Оризон-Транс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Чер-
каська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13. Балансоутримувач: 
відсутній. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по 
Черкаській області. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкур-
су з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Контакт-
Сервіс». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість по-
слуг – 3500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки майна від 18.12.2018

Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Черні-
вецькій області переможцями конкурсів визнано:

Най менування суб’єкта оціночної діяльності № 1: ФОП Міцевич 
Любов Дмитрівна на приміщення (1-10) першого поверху площею 
6,1 м2 адміністративного будинку (літ. А) міжнародного автомобіль-
ного пункту пропуску «Сокиряни» за адресою: Чернівецька обл., Со-
кирянський р-н, м. Сокиряни, вул. Могилівська, 28, що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України у користуванні (опе-
ративному управлінні) Чернівецької митниці ДФС. Мета проведення 
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000 
(три тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

Най менування суб’єкта оціночної діяльності № 2: ТОВ «Оцінка – 
Інформ» на частина даху площею 2,0 м2 та горища площею 10,0 м2 
будівлі навчального корпусу – гуртожитку № 3 (літ. Д) загальною 
площею 12,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Садовського, 6, що пе-
ребуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей авто-
мобільного сервісу». Мета проведення оцінки: передача в оренду. 
Вартість та строк виконання робіт: 3000 (три тисячі) гривень та 5 
(п’ять) календарних днів.

Най менування суб’єкта оціночної діяльності № 3: ФОП Читайло 
Валентина Василівна на частину даху будівлі навчального корпусу № 9 
(блок літ. Б) площею 30,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожи-
нецька, 101, що перебуває на балансі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача 
в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 2000 (дві тисячі) гривень 
та 5 (п’ять) календарних днів.

Най менування суб’єкта оціночної діяльності № 4: ФОП Федорен-
ко Алла Анатоліївна на частини технічного поверху (горища) будів-
лі гуртожитку № 6 (літ. А) площею 70,0 м2 за адресою: м. Чернівці, 
вул. Небесної Сотні, 4в, що перебуває на балансі Чернівецького на-
ціонального університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцін-
ки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000 (три 
тисячі) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки майна від 20.12.2018

Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чер-
нівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Читайло 
Валентину Василівну на частина горища площею 6,5 м2 та частини 
даху площею 3,5 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А’) за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23, що перебуває на балансі 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт: строк виконання робіт становить 4 (чотири) ка-
лендарних дні, вартість виконання робіт – 1950,00 (одна тисяча 
п’ятдесят) гривень.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки майна від 27.12.2018

Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Черні-
вецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Міцевич Лю-
бов Дмитрівну на частину будівлі прохідної (літ. М) площею 2,0 м2 
за адресою: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, що перебуває 
на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федь-
ковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та 
строк виконання робіт: 3000 (три тисячі) гривень та 5 (п’ять) ка-
лендарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про  підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.12.2018

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди) ПП «ЕФ «Експерт-
плюс» по об’єкту – будівлі готелю площею 404,0 м2, будівлі медпункту 
площею 60,5 м2, будівлі клубу площею 365,2 м2, будівлі загону 5,6 
площею 220,0 м2 спортивно-оздоровчої бази «Фортуна», що облі-
ковується на балансі Чернігівського національного технологічного 
університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Урочище Святе (колиш-
ня вулиця Пролетарський Гай) (вартість робіт з оцінки – 6200 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 12.12.2018

№ 
з/п

Назва  
об’єкта оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса  
об’єкта оцінки

СОД –  
переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

1 Нежитлове при-
міщення 

10,4 м. Київ, просп. Голо-
сіївський, 50

СПД Чайка С. О. 2 3100

2 Нежитлове при-
міщення 

35,5 м. Київ, просп. Голо-
сіївський, 50

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

2 3400

3 Нежитлове при-
міщення 

109,4 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 71

ФОП Приходь-
ко В. І.

2 4200

4 Нежитлове при-
міщення 

160,0 м. Київ, вул. Со ло-
м’ян ська,  1

ПП «ЕНЕРГО-
МАКС»

2 4400

5 Частина не-
житлового при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. А. Цеді-
ка (Е. Потьє), 18

ТОВ «Фінансова 
будівельна компа-
нія «Фіско»

2 2950

6 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Мари-
чанська, 4

ФОП Приходь-
ко В. І.

2 2800

7 Нежитлове при-
міщення 

41,2 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ТОВ «Експерт-
Інжиніринг 
Сервіс»

2 3580

8 Частина не-
житлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 36

СПД Чайка С. О. 2 3100

9 Нежитлове при-
міщення 

48,8 м. Київ, 
вул. П. Орлика, 4а

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

2 3400

10 Нежитлове при-
міщення

17,6 м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 
1, корпус № 4

ПП «ЕНЕРГО-
МАКС»

2 3600

11 Частина нежит-
лового примі-
щення – об’єкт 
культурної 
спадщини

80,0 м. Київ, пл. Львів-
ська, 14, корпус № 7

ФОП Острик Т. В. 2 3800

12 Нежитлове 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

113,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 54/1, корпус 
№ 1

ФОП Рябченко 
О. М.

2 3800

13 Частина не-
житлового при-
міщення

6,0 м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 
1, корпус № 8а

ТОВ «Фінансова 
будівельна компа-
нія «Фіско»

2 2900

14 Частина даху 
та стіни будівлі 
Льодового 
палацу

5,0 м. Київ, вул. Мельни-
кова, 46 (літ. «А») 

ПП «ЕНЕРГО-
МАКС»

2 3800

15 Нежитлові 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

1815,4 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 1, 
павільйон № 5 
(літ. «Ф»)

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

2 5500

16 Частина даху 
та технічного 
поверху вежі по-
жежного депо

9,7 (в 
т. ч. 

2,0 та 
7,7)

м. Київ, вул. В. Ка-
сіяна, 7 

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультантко»

2 4300

17 Частина даху 4,0 м. Київ, 
вул. Межигірська, 8

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультантко»

2 3000

18 Нежитлові 
приміщення – 
об’єкт культур-
ної спадщини

13,65 м. Київ, пл. Пере-
моги, 2

ФОП Острик Т. В. 2 3300

19 Частина не-
житлового при-
міщення

11,0 м. Київ, вул. Полі-
технічна, 37, корпус 
№ 20

ФОП Приходь-
ко В. І.

2 2700

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 26.12.2018

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки СОД –переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

1 Нежитлове 
приміщення 

19,9 м. Київ, вул. Празька, 
5, корпус № 1

ПП «ДУАНТ» 2 3290

2 Нежитлове 
приміщення 

41,9 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 76

ТОВ «Консалтин-
гова група «А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 3700

3 Нежитлове 
приміщення 

25,6 м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 1

ФОП Чебаков О. І. 2 3800

4 Нежитлове 
приміщення 

161,0 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 4-6

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 5200

5 Нежитлове 
приміщення 

10,5 м. Київ, вул. Генера-
ла Алмазова, 18/7

ТОВ «Фінансова 
будівельна компа-
нія «Фіско»

2 2700

6 Нежитлові 
приміщення 

611,7 м. Київ, вул. Пре-
ображенська 
(І.Клименка), 5/2

ПП «ДУАНТ» 2 4950

7 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 90а

ТОВ «Консалтин-
гова група «А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 2900

8 Будівля складу 
паперу

1266,8 м. Київ, вул. Академі-
ка Бутлерова, 3

ФОП Чебаков О. І. 2 5600

9 Нежитлове 
приміщення 

15,7 м. Київ, вул. Мельни-
кова, 48

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 3400

10 Нежитлове 
приміщення 

25,0 м. Київ, вул. Нагір-
на, 22

ПП «Експерт-
Аналітик»

2 3160

11 Нежитлове 
приміщення 

603,0 м. Київ, вул. Він-
ницька, 14/39

ПП «ДУАНТ» 2 4550

12 Нежитлове 
приміщення 

16,9 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 3720

13 Нерухоме 
майно, а саме: 
нежитлова бу-
дівля, гараж, 
асфальтова-
ний майдан-
чик

135,5 
(у т. ч. 
18,0, 
37,5, 
80,0)

м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 9

ФОП Рябченко 
О. М.

2 6000

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки СОД –переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

14 Нежитлове 
приміщення 

15,8 м. Київ, пл. 
Л.Українки, 1

ПП «ДУАНТ» 2 2950

15 Нежитлове 
приміщен-
ня – об’єкт 
культурної 
спадщини

16,3 м. Київ, вул. Хреща-
тик, 34

ФОП Щасли-
ва Н. З.

2 3000

16 Нежитлові 
приміщення 

75,0 м. Київ, вул. Мельни-
кова, 36

ФОП Щасли-
ва Н. З.

2 3000

17 Частина не-
житлового 
приміщення

16,0 м. Київ, вул. Верх-
ньоключова, 1/26

ТОВ «Консалтин-
гова група 2А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 2800

18 Нежитлове 
приміщення 

51,6 м. Київ, вул. Верхо-
винна, 9

ПП «ДУАНТ» 2 2950

19 Нежитлове 
приміщення 

83,6 м. Київ, вул. Полі-
технічна, 41, корпус 
№ 18

ТОВ «Консалтин-
гова група «А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 2950

20 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 51

ФОП Щасли-
ва Н. З.

2 3000

21 Нежитлове 
приміщення 

43,1 м. Київ, вул. Ака-
деміка Янгеля, 20, 
гуртожиток № 8

ТОВ «Консалтин-
гова група «А.Р.Т. 
ФІНАНС»

2 2800

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів у з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбулися 18.12.2018

І. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

Най менування об’єкта оцінки, площа, 
місцезнаходження, балансоутримувач

Дата оцінки
Мета прове-
дення оцінки

Ва
рт

іст
ь 

ро
бі

т, 
гр

н/
 

ст
ро

к в
ик

он
ан

ня
, 

ка
ле

нд
ар

ни
х д

ні
в

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

1 Нежитлові приміщення загальною пло-
щею 734,7 м2, а саме:  кімн. № 19-21, 
24-27, 40, 46, 50, 54, 58, 63, 68, 68А, 71, 
72, 85 першого поверху 4-поверхової 
будівлі адміністративно-лабораторного 
корпусу, інв. № 81973, літ. «А-4», за-
гальною площею 370,3 м2;  кімн. № 12, 
14, 16, 35, 40 підвалу першого корпусу 
4-поверхової будівлі адміністративно-
лабораторного корпусу, інв. № 81973, 
літ. «А-4», загальною площею 159,3 м2  
кімн. № 1-7, 63А, 64, 65А, 66, 67, 84 
першого поверху 2-поверхової будівлі 
віварію, інв. № 81973, літ. «Е-2», за-
гальною площею 205,1 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Астрономічна, 33, що пе-
ребувають на балансі ДП «Державний 
науковий центр лікарських засобів і ме-
дичної продукції», 00482329, тел.: (057) 
720-62-29, 720-62-32

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

32
00

/4

Ф
ОП

 М
ок

ро
в 

О.
 П

.

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 79-Б 
на третьому поверсі 3-поверхової ад-
міністративної будівлі, інв. № 80285, 
реєстровий № 38855349.4.ХФРЦЧА015, 
літ. «А-3», загальною площею 10,8 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський 
шлях, 188а, що перебуває на балансі 
Державного університету телекомуніка-
цій, 38855349, тел. (044) 249-25-29

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду 21

80
/3

Ф
ОП

 С
ор

ок
ін

 С
. В

.

3 Нежитлове приміщення – частина го-
рища площею 5,0 м2 та частина стіни 
фронтону будівлі на горищі 5-поверхової 
адміністративно-учбової будівлі площею 
10,0 м2, інв. № 101310318, літ. «А-5», 
загальною площею 15,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що пере-
буває на балансі Харківського коледжу 
Державного університету телекомуніка-
цій, 38898340, тел. (057) 731-30-63

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду 22

00
/4

Ф
ОП

 М
ок

ро
в 

О.
 П

.

4 Нежитлова одноповерхова будівля 
комори, інв. № 101310016, літ. за тех-
паспортом «С-1», реєстровий 
№ 02547814.1.ПНЧВЕО034, загальною 
площею 49,9 м2 за адресою: Харків-
ська обл., Золочівський р-н, с. Одно-
робівка, вул. Бурсацька, 8, що перебу-
ває на балансі Державного навчального 
закладу «Слобожанський регіональний 
центр професійної освіти», 02547814, 
тел. (057) 337-66-40

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

33
00

/4

Ф
ОП

 М
ок

ро
в 

О.
 П

.

5 Нежитлові будівлі – літ. «И-1» загальною 
площею 70,4 м2, літ. «К-1» загальною 
площею 161,3 м2, літ. «Л-1» загальною 
площею 21,0 м2 та літ. «Н-1» загальною 
площею 38,2 м2, що не є пам’яткою ар-
хітектури, загальною площею 292,7 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Роллана Ромена, 
15, що перебуває на балансі Головного 
управління ДФС у Харківській області

на дату 
укладання 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду 40

00
/3

Ф
ОП

 С
ор

ок
ін

 С
. В

.

6 Освітлювальна опора, інв. № 10310090, 
за адресою: м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 2, що перебуває на балансі 
Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г. С. Сково-
роди, 02125585, тел. (057) 700-35-04, 
700-69-09

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

22
00

/5

ПФ
 А

ге
нт

ст
во

 «
Сх

ід
»

7 5-поверхова будівля спального корпусу 
на 200 місць, інв. № 18, літ. «А-5», ре-
єстровий номер 11602377, загальною 
площею 3850,1 м2 за адресою: Хар-
ківська обл., Зміївський р-н, с. Дачне, 
вул. Курортна, 1, що перебуває на ба-
лансі ДП «Харківський науково-дослідний 
інститут технології машинобудування», 
14311070, тел. (057) 372-40-50

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду 57

00
/4

Ф
ОП

 М
ок

ро
в 

О.
 П

.

8 Нежитлові приміщення № 1-4, вбудовані 
у другий поверх 7-поверхової будівлі 
блоку кафедри фізвиховання з перехо-
дом (інв. №10300025, Б-4-8), загальною 
площею 78,0 м2 за адресою: м. Харків, 
Куликівський узвіз, 20, 02071151, 
тел.: 706-15-37, 706-15-54

14.12.2018 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

21
80

/3

Ф
ОП

 С
ор

ок
ін

 С
. В

.

Продовження таблиці
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Най менування об’єкта оцінки, площа, 
місцезнаходження, балансоутримувач

Дата оцінки
Мета прове-
дення оцінки

Ва
рт

іст
ь 

ро
бі

т, 
гр

н/
 

ст
ро

к в
ик

он
ан

ня
, 

ка
ле

нд
ар

ни
х д

ні
в

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

9 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 
14 (згідно з техпаспортом) на другому 
поверсі 4-поверхової адміністративної 
будівлі (з підвалом), інв. № 101310014, 
літ. «Б-4», загальною площею 31,2 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 
26, корпус 4, що перебуває на балансі 
Регіонального сервісного центру МВС в 
Харківській області, 40112097, тел. 057) 
(707-35-13

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду 21

00
/5

Ф
ОП

 М
ок

ро
в 

О.
 П

.

10 Нежитлове приміщення – частина 
кімн. № 2 (кабінет) на 2-му поверсі 
4-поверхового учбового корпусу, літ. 
«А-4», загальною площею 5,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 
99, що перебуває на балансі Харківської 
державної академії фізичної культури, 
02928261, тел. (057) 705-23-01

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

21
80

/3

Ф
ОП

 С
ор

ок
ін

 С
. В

.

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 6 пло-
щею 13,0 м2 та кімн. № 7 площею 4,2 м2 
на 1-поверсі 5-поверхової будівлі учбо-
вого корпусу, інв. № 70994, літ. «З-5», 
загальною площею 17,2 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Науки, 14, що перебу-
ває на балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел. (057) 702-10-16

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду 21

80
/3

Ф
ОП

 С
ор

ок
ін

 С
. В

.

12 Нежитлові приміщення – на 1-му 
поверсі (за техпаспортом № 1-1 – 
174,0 м2, № 1-2 – 14,9 м2, № 1-3 – 
30,5 м2, № 1-4 – 8,3 м2, №1-5 – 6,2 м2, 
№ 1-6 – 35,6 м2, № 1-6а – 10,5 м2, 
№ 1-7 – 40,6 м2, № 1-7а – 23,8 м2, 
№ 1-7б – 38,4 м2, № 1-8 – 2,4 м2, 
№ 1-9 – 3,3 м2) одноповерхової 
будівлі ливарної лабораторії, інв. 
№ 0001030027, літ. «А-1», реєстровий 
№ 01116472.21.ПВПСЦЧ 089, площею 
388,5 м2; нежитлові приміщення на 1-му 
поверсі (за техпаспортом № 1 – 1,8 м2, 
№ 2 – 21,6 м2) та 2-му поверсі (за тех-
паспортом № 3 – 26,9 м2) 2-поверхової 
будівлі учбової лабораторної бази, інв. 
№ 0001030028, літ. «Г-2», реєстровий 
№ 01116472.21.ПВПСЦЧ 091, площею 
50,3 м2; нежитлові приміщення на 1-му 
поверсі (за техпаспортом № 1-88,6 м2) 
одноповерхової будівлі трансформа-
торної, інв. № 0001030012, літ. «Б-1», 
реєстровий № 01116472.21 ПВПСЦЧ 
092, площею 88,6 м2, загальною пло-
щею 527,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Дацько, 5, що перебувають на 
балансі Українського державного уні-
верситету залізничного транспорту, 
01116472, тел. 732-28-75

19.11.2018 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

41
00

/3
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ор
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ін
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. В

.

13 Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 
21, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, ко-
ридори № 22, 27, 33 на 2-му поверсі 
та кімн. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 
коридор 11, які розміщенні на 3-му по-
версі 3-поверхової будівлі «Культурно-
спортивний комплекс», інв. № 30068, 
літ. «А-3», загальною площею 732,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 2, 
що перебувають на балансі Державно-
го науково-виробничого підприємства 
«Об’єднання Комунар», код ЄДРПОУ: 
14308730, тел. 0577070172, тел. (057) 
702-99-82

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

31
80

/3

Ф
ОП

 С
ор
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ін

 С
. В

.

14 Нежитлові приміщення 2- поверхового 
виробничого будинку, інв. № 424, реє-
стровий № 3585, літ. за техпаспортом 
«П-2», загальною площею 258,3 м2 а 
саме:  на першому поверсі: кімн. № 33 
(склад) площею 69,9 м2, частина кімн. 
№ 32 (склад, межі якої проходять згідно 
стіни кімн. № 33 до основної стіни скла-
ду) площею 69,9 м2, загальною площею 
139,8 м2  на другому поверсі: кімн. 
№ 54 (роздягальня) площею 34,6 м2, 
кімн. № 55 (сушка) площею 6,5 м2, кімн. 
№ 56 (коридор) площею 2,5 м2, кімн. 
№ 57 (санвузол) площею 2,3 м2, кімн. 
№ 58 (санвузол) площею 2,2 м2, кімн. 
№ 61 (роздягальня) площею 39,1 м2, 
кімн. № 61а (коридор) площею 14,3 м2, 
кімн. № 62 (кабінет) площею 11,8 м2, 
кімн. № 63 (сушка) площею 5,2 м2, за-
гальною площею 118,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що пе-
ребувають на балансі ДП «Харківське 
промислово-торгівельне підприємство», 
38494092, тел. (057) 719-11-10

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної  

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

27
00

/3

Ф
ОП

 С
ор
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ін

 С
. В

.

ІІ. Об’єкти приватизації.
15. Най менування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окре-

ме майно – нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,6 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: м. Харків, вул. Чоботарська, 80. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості орендованого майна, 
що приватизується шляхом викупу орендарем та ринкової вартос-
ті невід’ємних поліпшень орендованого майна. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за-
собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля літ. «А-2» 
загальною площею 854,6 м2, перебуває на державному обліку як 
пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення. Наяв-
ність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Заплано-
вана дата оцінки: орієнтовно на 30.11.2018. Переможець конкурсу:  
ФОП Сорокіна І. М. Вартість виконання робіт: 6 000 грн. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів.

16. Най менування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації 
окреме майно – нежитлова будівля з майном (22 од.). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюєть-
ся: Харківська обл., Валківський р-н, с. Серпневе, вул. Садова, 7. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): нежитлова будівля 
(споруда спиртосховища) літ. «А – 1» загальною площею 369,1 м2 з 
майном: ємність 20 м3 – 3 од., ємність 25 м3 – 2 од., установка на-
сосна – 2 од., транспортер ТРБ-08 – 1 од., машина пляшкомийна – 
1 од., екран світловий – 1 од., автомат наповнювач ВРК-3 – 1 од., 
автомат укупорочний У2-6 – 1 од., автомат ВРК-5 – 1 од., автомат 
етикет очний – 1, транспортер ящичний – 2 од., транспортер КТБ – 
3 од., мірник 73 ДКЛ – 1 од., мірник 250 ДКЛ – 1 од., фільтр-прес –  
1 од. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Запланована дата оцінки: 30.11.2018. Переможець конкурсу: ФОП 
Мокров О. П. Вартість виконання робіт: 7 100 грн. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів.

17. Най менування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватиза-
ції окреме майно – група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у 
складі:нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 285,0 м2 
з допоміжними спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», 
огорожа № 1, 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприєм-
ства, майно якого оцінюється: м. Харків, вул. Залізнична, буд. 14а. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): група інвентар-
них об’єктів (2/3 частини) у складі: нежитлова будівля магазину 
літ. «А-1», загальною площею 285,0 м2 з допоміжними спорудами: 
сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», огорожа № 1, 2. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована 
дата оцінки: 30.11.2018. Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П. 
Вартість виконання робіт: 4 180 грн. Строк виконання робіт: 5 ка-
лендарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені для проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 18.12.2018

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чоти-
риповерхової адмінбудівлі площею 30,2 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський 
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інфор-
мації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Чер-
каси Зерноторг». Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Ярюхіна З. 
Д. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 
790,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому по-
версі адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Дата оцінки: 30.11.2018. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності ви-
знано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних днів, 
вартість послуг – 980,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цеху (літ. Ш-1) 
площею 11,7 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної 
поліції України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 
21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: АТ «БАНК СІЧ». Дата оцінки: 
30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 850,00 грн.

1.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цеху (літ. Ш-1) 
площею 16,1 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національ-
ної поліції України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі 
Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Центр комі-
сійної торгівлі». Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». 
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 
2000,00 грн.

1.5. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі літ. «Л-1» загальною 
площею 75,3 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 2 
державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: вул. Кавказька, 237, м. Черкаси, Черкаська 
обл. Платник робіт з оцінки: ПП «Експертно-технічний центр». Дата 
оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 1310,00 грн.

3.6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літер «Б-1» 
майстерня виробничого навчання площею 96,3 м2 та частина не-
житлової будівлі літер «А-1» майстерні виробничого навчання пло-
щею 19,7 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний навчальний заклад «Уманський професійний ліцей». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 14, м. Умань, 
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Гончар М. В. Дата оцін-
ки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 1800,00 грн.

3.7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі літер «А-1» 
майстерня виробничого навчання загальною площею 194,7 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний на-
вчальний заклад «Уманський професійний ліцей». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: вул. Грушевського, 14, м. Умань, Черкаська обл. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Родащук В. В. Дата оцінки: 30.11.2018. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визна-
но ФОП Горопацьку М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 1810,00 грн.

3.8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому по-
версі громадського будинку літ. «А-3» площею 1,0 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: 2 державний пожежно-
рятувальний загін Управління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Чигиринська, 5, м. Черкаси, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Мега Лінк». Дата оцінки: 30.11.2018. Перемож-
цем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП 
Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 1000,00 грн.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення Фонду по Черкаській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля ларька (И,,, -1) пло-
щею 20,6 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чер-
каська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Терисаян Мнацакан Бахшийович. Дата оцінки: 
30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання роботи – 2 ка-
лендарних дні, вартість послуг – 900,00 грн.

2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі будівлі (холу) площею 1,0 м2. Най менування ба-

лансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне 
житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Гоннов С. Ф. Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО 
«Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 1500,00 грн.

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 
адміністративної будівлі загальною площею 17,0 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний уні-
верситет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«Промінь-Чигирин». Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкур-
су з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребчен-
ко М. П. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість по-
слуг – 680,00 грн.

2.4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень цокольного по-
верху чотириповерхової цегляної будівлі навчального корпусу № 1 
загальною площею 93,1 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підрозділ Тальнів-
ського будівельно-економічного коледжу Уманського національ-
ного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки:  
вул. Замкова, 93, м. Тальне, Черкаська область. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Погорецький М. М. Дата оцінки: 30.11.2018. Пере-
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано 
ФОП Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 1450,00 грн.

2.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому поверсі 
адміністративної будівлі площею 27,8 м2. Най менування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет 
імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. 
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська 
філософсько-просвітницька організація «Метагалактичний Центр 
Черкаси». Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Оціночна компанія 
«Мерило». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 750,00 грн.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з 
умовами.

3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкта малої приватизації державної 
власності окремого майна – нежитлове приміщення автозаправної 
станції (літ. А) загальною площею 35,8 м2. Балансоутримувач – від-
сутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20600, Черкаська обл., 
м. Шпола, вул. Соборна, 138. Платник робіт з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 30.11.2018. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності ви-
знано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 1750,00 грн.

3.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 
власності окремого майна – приміщення колишнього АКАБ «Укра-
їна» загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової 
будівлі. Балансоутримувач – Лисянська районна державна адміні-
страція Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19300, 
Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20. Платник 
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. 
Дата оцінки: 30.11.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1850,00 грн.

IV. Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей 
бухгалтерського обліку.

4.1. Назва об’єкта оцінки: газорозподільчі системи, власником 
яких є держава та які обліковуються на ПАТ «Уманьгаз», з метою їх 
переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової 
вартості станом на 31.12.2011 та 31.12.2016), кількість майна –  
1737 шт., протяжність становить – 1499,64855 км, первісна вартість – 
75664223,57 грн, залишкова вартість – 42887304,14 грн станом на 
31.12.2016. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ 
«Уманьгаз». Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Черкаській області. Дата оцінки: 31.12.2011 та 31.12.2016. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, 
вартість послуг – 68000,00 грн.

4.2. Назва об’єкта оцінки: газорозподільчі системи, власником 
яких є держава та які обліковуються на ПАТ «Черкасигаз», з метою їх 
переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової 
вартості станом на 31.12.2011 та 31.12.2016), кількість майна – 
11732 шт., протяжність становить – 10945 км, первісна вартість – 
466136003,34 грн, залишкова вартість – 324643084,37 грн станом 
на 31.12.2016. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ПАТ «Черкасигаз». Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Черкаській області. Дата оцінки: 31.12.2011 та 31.12.2016. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, 
вартість послуг – 90000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів державної власності, що відбувся 17.12.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – По-

пову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
нежитлових вбудованих приміщень № 3 – № 7, № 20 – № 24 загаль-
ною площею 193,2 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового аудиторського 
корпусу (літ. Г), що перебувають на балансі Вінницького державного 
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, за адресою: 
21000, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, з метою продовження строку 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шум-
ську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
частини нежитлового вбудованого приміщення № 16 у приміщені 
№ 7 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. З³) 
№ 3, що перебуває на балансі Вінницького коледжу Національного 
університету харчових технологій, за адресою: 21000, м. Вінниця, 
вул. Привокзальна, 38, з метою продовження строку дії договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1985 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нові-
кову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
частини нежитлового вбудованого приміщення № 3 площею 4,0 м2 у 
вестибулі на 1-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу № 1 
(лабораторного) (літ. К), що перебуває на балансі Вінницького коле-
джу Національного університету харчових технологій, за адресою: 
21000, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 кален-
дарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –1990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень 
(№ 1– № 8 у прим. № 3, № 4 у прим. № 2) загальною площею 100,2 м2 
на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що пе-
ребувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій 
області, за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Цен-
тральна, 5, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2250 грн;
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прийнято рішення  
про приватизацію

вінницьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення  
про приватизацію

Наказом Регіонального відділення Фонду по Вінницькій об-
ласті від 26.02.2019 № 143 прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу об’єкта державної власності малої привати-
зації, окремого майна – будівлі гаража літ. Б площею 79,5 м2, 
будівлі гаража літ. Д площею 36,8 м2, будівлі дизельної літ. Е 
площею 34,9 м2 (Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 
47), що перебувають на балансі Управління Державної казна-
чейської служби України у Тульчинському районі Вінницької 
області, код за ЄДРПОУ 37897753.

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД 
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень № 45-№ 47 (40,6 м2), част. № 79 (2,0 м2) загальною пло-
щею 42,6 м2, на 2-му поверсі адміністративного приміщення (літ. А), 
що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторг-
сервіс», за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, 
вул. Соборна (колишня К.Маркса), 42, з метою продовження строку 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових 
експертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових 
вбудованих приміщень № 23 (272,6 м2), № 24 (12,5 м2), № ХХХVІІІ 
(5,5 м2) загальною площею 290,6 м2 на 1-му поверсі адміністратив-
ної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управлін-
ня Національної поліції у Вінницькій області, за адресою: 24500,  
Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Свободи (колишня 
Леніна), 120, з метою укладення договору оренди. Строк надання 
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2700 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – 
Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта 
оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 18 
площею 10,0 м2 на 1-му поверсі лабораторного корпусу № 4 (літ. 
А), що перебуває на балансі Ладижинського коледжу Вінницького 
національного аграрного університету, за адресою: 24321, Вінниць-
ка обл., м. Ладижин, вул. Енергетиків (колишня Радянська), 18, з 
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання 
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2675 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – По-
пову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
частини нежитлового вбудованого приміщення № 119 площею 
11,0 м2 на 1-му поверсі 4- поверхового навчального корпусу № 1 
(літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу будівництва 
і архітектури Київського національного університету будівництва і 
архітектури, за адресою: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 
53, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надан-
ня послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1950 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шев-
чук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – не-
житлових вбудованих приміщень № 110, № 111 загальною площею 
18,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. 
В), що перебувають на балансі Вінницького коледжу будівництва 
і архітектури Київського національного університету будівництва і 
архітектури, за адресою: 21001, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 
53, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надан-
ня послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1950 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, що відбувся 04.01.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шут-

кевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта 
оренди – двоповерхової будівлі їдальні (літ. Х³) загальною площею 
609,9 м2, що не увійшла під час приватизації до статутного (складе-
ного) капіталу ВАТ «Гайсинський деревообробний завод «Промінь» та 
перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Гайсинавтотранс», за 
адресою: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Пів-
денна, 51, б, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2917 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець 
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежит-
лового вбудованого приміщення № 39 площею 81,7 м2 на 3-му поверсі 
3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балан-
сі Вінницької філії ДП «Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут «НДІПРОКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою: 
21000, м. Вінниця, вул. Театральна, 29, з метою продовження строку 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1975 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Ост-
ренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта орен-
ди – частини нежитлового вбудованого приміщення коридору № ІІ 
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 1, що пере-
буває на балансі Вінницького державного педагогічного універси-
тету ім. Михайла Коцюбинського, за адресою: 21000, м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32, з метою укладення договору оренди. Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки –1900 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нові-
кову Ларису Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
нежитлових вбудованих приміщень № 4 – № 19 (374,8 м2), № 21 – 
33 (118,7 м2), частини приміщень № 2 (256,7 м2), № 3 (74,0 м2) 
загальною площею 824,2 м2 на 2-му поверсі будівлі їдальні (літ. А), 
що перебувають на балансі Вінницького національного технічного 
університету, за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтерна-
ціоналістів, 5а, з метою укладення договору оренди. Строк надан-
ня послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфо-
ренко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
нежитлових вбудованих приміщень № 98 (144,6 м2), № 99 (13,5 м2) 
на 1-му поверсі будівлі їдальні (літ. А), що перебувають на балансі  
Вінницького національного технічного університету, за адресою: 
21000, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5а, з метою укладен-
ня договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1985 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Реве-
ру Олену Анатолівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – не-
житлового вбудованого приміщення № 20 площею 16,1 м2 на 1-му 
поверсі навчального корпусу № 3 (літ. Ж), що перебуває на балансі 
Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 
21100, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3а, з метою продовження строку 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову 
Аліну Аркадівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитло-
вих вбудованих приміщень № 11 – № 13, № 15, № 18 загальною пло-
щею 65,5 м2 одноповерхового адмінбудинку управління статистики 
(літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики 
у Вінницькій області, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський 
р-н, м. Бар, вул. Соборна, 32, з метою укладення договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2280 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, 
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки 
державного майна, який відбувся 03.01.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки: частини гуртожитку площею 4,9 м2 за 
адресою: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 
44, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище 
професійне училище», визнано ПП «ТСА ЗАХІД», мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт 
з оцінки – 2360,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календар-
них днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбулися 27.12.2018

Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання 
майнової шкоди державі за встановленим фактом нестачі основних 
засобів цілісного майнового комплексу ДП «Добропіллявугілля», 
переданого в оренду ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за догово-
ром оренди від 22.12.2010 б/н. Місцезнаходження підприємства, 
майно якого оцінюється: Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, 
вул. Красноармійська, буд. 1а. Мета проведення оцінки: визначення 
розміру збитків. Конкурс визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з 
відсутністю заяв на участь.

Назва об’єкта оцінки: частина перону загальною площею 73,0 м2 
залізничного вокзалу станції Лиман за адресою: Донецька обл., 
м. Лиман, вул. Привокзальна, б. 14а, що перебуває на балансі ПАТ 
«Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815). Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з 
оцінки – 2700 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 49,5 м2 третього поверху адміністративного корпусу 
(реєстровий номер 00130441.47.РИЕФЕЕ011) за адресою: Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 22, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Науково-дослідний інститут високих на-
пруг», код за ЄДРПОУ 00130441. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ 
«МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2300 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 13.12.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по 
об’єктах:

нежитлові приміщення площею 129,6 м2 будівлі, що перебуває 
на балансі Житомирської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 56 (вартість 
виконання – 1550,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

нежитлове приміщення площею 65,4 м2 в адміністративній бу-
дівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1650,00 грн, строк ви-
конання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження дії договору оренди;

нежитлові приміщення площею 14,0 м2 будівлі акумуляторної 
(літ. А), що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної 
державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Жи-
томирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2 
(вартість виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 3 календар-
них дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження дії 
договору оренди;

Фізична особа – підприємець Шанін Василь Михайлович по 
об’єкту: частина асфальтового покриття «благоустрій» площею 
140,0 м2, що перебуває на балансі ДНЗ «Бердичівське вище про-
фесійне училище», за адресою: Житомирська обл., Бердичівський 
р-н, с. В. Низгірці, вул. Ліцейна, 1 (вартість виконання – 1750,00 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження дії договору оренди;

Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова 
експертиза» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 5,7 м2 бу-
дівлі прохідної (літ. И-1), що перебуває на балансі Бердичівсько-
го міжрайонного управління водного господарства, за адресою: 
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 
151 (вартість виконання – 1795,00 грн, строк виконання – 3 кален-
дарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди;

Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: нежит-
лові приміщення площею 22,3 м2 будівлі прохідної (літ. И-1), що пе-
ребувають на балансі Бердичівського міжрайонного управління вод-
ного господарства, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський 
р-н, с.Мирне, вул. Козацька, 151 (вартість виконання – 1600,00 грн, 
строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: не-
житлові приміщення площею 146,8 м2 будівлі СЕС (літ. А-1), що пере-
бувають на балансі ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49 (вартість виконання – 1680,00 
грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: 
нежитлове приміщення площею 33,7 м2 в адміністративній будівлі, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Жи-
томирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження дії договору оренди;

Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по 
об’єкту: нежитлові приміщення площею 51,3 м2 на другому по-
версі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі  

Малинської районної державної адміністрації Житомирської об-
ласті, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 6а 
(вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календар-
них дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 13.12.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 1-33) площею 22,9 м2 першого 

поверху будівлі їдальні літ. В11, місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О», на таких умовах: вартість по-
слуг з оцінки – 2000 грн, термін виконання – 5 днів;

вбудоване приміщення (поз. 1-4, 1-5) площею 42,7 м2 першого 
поверху будівлі їдальні літ. В11, місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, з 
метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г., на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 1900 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 18.12.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
переможцями визнано:

1. Фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович 
на виконання робіт з оцінки об’єкта, а саме: газорозподільні системи 
та необоротні активи, власником яких є держава та які обліковуються 
на балансі ПАТ «Запоріжгаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запо-
різька обл. Мета проведення незалежної оцінки: переоцінка для цілей 
бухгалтерського обліку. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.12.2011 та 31.12.2016. Кількість необоротних активів згід-
но з аналітичним обліком: станом на 31.12.2011: загальна кількість 
інвентарних одиниць – 7282 од. (газопроводи, споруди, технологічне 
обладнання та пристрої, транспортні засоби та ін.), у тому числі: ін-
женерні споруди – 7038 од., інше нерухоме майно – 144 од., рухоме 
майно – 100 од.; станом на 31.12.2016: загальна кількість інвентарних 
одиниць – 7340 од. (газопроводи, споруди, технологічне обладнання 
та пристрої, транспортні засоби та ін.), у тому числі: інженерні спо-
руди – 7092 од., інше нерухоме майно – 148 од., рухоме майно – 100 
од. Балансова залишкова вартість необоротних активів: станом на 
31.12.2011 у кількості 7282 од.: первісна вартість – 337732,108 тис. 
грн, залишкова вартість – 213067,302 тис. грн; станом на 31.12.2016 
у кількості 7340 од.: первісна вартість – 397415,010 тис. грн, залиш-
кова вартість – 190024,545 тис. грн. Вартість виконання робіт з оцінки 
163 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 7 календарних днів від 
дати підписання договору.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна 
експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єкта: 
газорозподільні системи та необоротні активи, власником яких є 
держава та які обліковуються на балансі ПАТ «Мелітопольгаз». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл. Мета проведення 
незалежної оцінки: переоцінка для цілей бухгалтерського обліку. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2011 
та 31.12.2016. Кількість необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком: станом на 31.12.2016: загальна кількість інвентарних оди-
ниць – 1308 од. (газопроводи, споруди, технологічне обладнання 
та пристрої, транспортні засоби та ін.), в тому числі: інженерні спо-
руди – 1288 од., рухоме майно – 20 од. Балансова залишкова вар-
тість необоротних активів: станом на 31.12.2016 у кількості 1308 
од.: первісна вартість – 153727,144 тис. грн, залишкова вартість – 
122083,673 тис. грн. Вартість виконання робіт з оцінки – 32 500 
грн, строк виконання робіт з оцінки – 8 календарних днів від дати 
підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 17.12.2018

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Най менування/ ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
вико-
нання 
робіт, 
грн

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(дні)

1 Частина нежитлового приміщення загальною 
площею 97,4 м2, а саме: прим. № 1 – 8,8 м2, 
прим. № 2 – 53,3 м2, прим. № 9 – 3,2 м2, 
прим. № 10 – 2,9 м2, прим. № 11 – 15,8 м2, 
прим. № 12 – 9,7 м2, прим. № 13 – 3,7 м2 цо-
кольного поверху гуртожитку, що обліковується 
на балансі Івано-Франківського коледжу фі-
зичного виховання Національного університету 
фізичного виховання і спорту України  
Л. Пасічняка, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Дорошенка, 18а. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди 

ФОП Максимчин 
Андрій Дмитрович
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