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фонд повідомляє

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 Дніпро-
петровській області від 25.01.2019 № 12/01-04-ЗВП затверджено результати про-
дажу об’єкта малої приватизації – будівля, головний корпус (пункт харчування) – А-2 
загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4, що роз-
ташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, 
вул. Центральна, 63П. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умова-
ми покупцем – фізичною особою Маласаєм Ю. М. Ціна продажу – 900 001,20 грн, 
у тому числі ПДВ – 150 000,20 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу  
об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення від 24.01.2019 № 12/01-03-ЗВП затвердже-
но результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля (літ. А-2) 
загальною площею 1356,3 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9. Об’єкт привати-
зовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні з умовами фізичною особою – 
Демінським Сергієм Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта – 240 000,00 гривень 
(двісті сорок тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 40 000,00 гривень (сорок 
тисяч гривень 00 коп.)

ЗаКарпатсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електрон ному аукціоні об’єкта  
державної власності малої приватизації – державної частки

Державна частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Липчанблок» розміром 22,5 % (адреса ТОВ «Липчанблок»: 90415, Закарпат-
ська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54, код за ЄДРПОУ 22098117). 
Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю 
«УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ» (код за ЄДРПОУ 36203764), яка визнана переможцем 
електрон ного аукціону, за 76 036,00 грн без урахування ПДВ.

львівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Державного підприєм-
ства «Дослідний завод «Хвиля» за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7. Приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Покупець – Приватне підприємство «АВЕРС – 
LVIV», ціна продажу – 61 200 600,00 грн, в тому числі ПДВ – 10 200 100,00 грн.

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування об’єкта Розмір пакета акцій 
(частки), відсотків

Енергетична галузь
Фонд державного майна

22927045 ПАТ «Центренерго»* 78,289
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» 50,999
00130926 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 60,2475
00131954 АТ «Харківобленерго»  65,001
23399393 АТ «Миколаївобленерго» 70
22767506 АТ «Хмельницькобленерго» 70,0089
00131771 АТ «Херсонська ТЕЦ» 99,8328
00130820 АТ «Дніпровська ТЕЦ» 99,9277
00130850 АТ «Криворізька теплоцентраль» 99,9864
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» 99,9895
00131050 Державне підприємство «Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль» 
Добувна промисловість

Мінекономрозвитку

36716128 АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 100
Міненерговугілля

31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія 
«Краснолиманська» 
Машино- та приладобудування

Фонд державного майна

30832888 ПАТ «Азовмаш» 50

сУМсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

1. Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова 
будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею 378,5 м2; га-
раж, Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3 за адресою: Сумська область, смт Велика 
Писарівка, вул. Грайворонська, 21, що обліковується на балансі Державної судової 
адміністрації України в Сумській області. Покупець об’єкта приватизації – Кравченко 
Іван Олександрович. Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 51600,00 гри-
вень (п’ятдесят одна тисяча шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 8600,00 
гривень (вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок).

2. Окреме майно – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загаль-
ною площею 171,1 м2 за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 
10, що обліковується на балансі Державної судової адміністрації України в Сумській 
області. Покупець об’єкта приватизації – Кравченко Іван Олександрович. Ціна, за 
якою придбано цей об’єкт, становить 18241,20 гривня (вісімнадцять тисяч двісті 
сорок одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 3040,20 гривень (три тисячі со-
рок гривень 20 копійок).

3. Окреме майно – будівля магазину площею 95,8 м2 з погребом площею 30,7 м2 
за адресою: Сумська область, Сумський район, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55. 
Балансоутримувач відсутній. Покупець об’єкта приватизації – Кравченко Іван Олек-
сандрович. Ціна, за якою придбано цей об’єкт, становить 4411,20 гривень (чотири 
тисячі чотириста одинадцять гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 735,20 гривень 
(сімсот тридцять п’ять гривень 20 копійок).

4. Окреме майно – будівля загальною площею 52,9 м2 за адресою: Сумська об-
ласть, смт Липова Долина, вул. Роменська, 8, що обліковуються на балансі Управ-
ління Державної казначейської служби у Липоводолинському районі Сумській 
області. Покупець об’єкта приватизації – Кравченко Іван Олександрович. Ціна, за 
якою придбано цей об’єкт, становить 33294,00 гривні (тридцять три тисячі двісті 
дев’яносто чотири гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ – 5549 гривень (п’ять тисяч 
п’ятсот сорок дев’ять гривень 00 копійок).

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування об’єкта Розмір пакета акцій 
(частки), відсотків

Мінекономрозвитку
00213121 Державне підприємство  

«Завод «Електроважмаш» 
Хімічна промисловість
Фонд державного майна

05766356 ПАТ «Сумихімпром» 99,9952
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» 99,5667

Переробна промисловість
Фонд державного майна

05743160 АТ «Оріана» 99,9988
Охорона здоров’я, культура та спорт

Фонд державного майна

30058128 ПрАТ «Президент-Готель» 100
МОЗ

21680915 ПрАТ «Індар» 70,7016
Сільськогосподарська галузь

Фонд державного майна

30401456 Державне публічне акціонерне товариство 
«Національна акціонерна компанія  
«Украгролізинг» 

100

_____________
* Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів  

України від 16 січня 2019 р. № 36-р

ПЕРЕЛІК 
об’єктів  великої приватизації державної власності



2 відомості
приватизації

6 лютого 2019 року № 6 (1234)

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – об’єкт незавершеного будівництва – 24-
квартирний житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Ром-
ни, 3-й пров. Червоної, 57б, що обліковується на балансі ВАТ «Ромен-
ське АТП 15948», приватизовано громадянкою України – Касаєвою 
Аллою Олексіївною. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 219600 
гривень (двісті дев’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок), у 
тому числі ПДВ – 36600,00 гривень (тридцять шість тисяч шістсот 
гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів  
малої приватизації

Окреме майно – будівля магазину № 43 за адресою: Сумська 
область, Сумський район, ст. Золотницький, буд. 43, сільська рада 
Верхньосироватська, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод 
«Залізничник», приватизовано фізичною особою – Азаровим А. С., 
як переможцем електрон ного аукціону, за 16,45 грн, у тому числі 
ПДВ – 2,74 грн.

Окреме майно – будівля магазину за адресою: Сумська об-
ласть, м. Тростянець, пл. Шухляєва, 1а, що обліковується на балансі 
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», приватизовано фізичною особою – 
Азаровим А. С, як переможцем електрон ного аукціону, за 156,00 грн, 
у тому числі ПДВ – 26,00 грн.

тернопільсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта 
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – 
очисні споруди в м. Бережани у складі: адміністративно-побутовий 
та виробничо-допоміжний корпус з теплим переходом (літ. «А»); 
споруда решіток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. «Г»); 
блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення (літ. «Д», «Д”»); 
блок ємкостей (І); водонапірна башня (ІІ); пісковий бункер (ІІІ); що 
знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, 
вул. Л. Українки, 33;

будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); будівля очисних споруд 
(літ. «Б»), що знаходяться за адресою: 47500, Тернопільська обл., 
м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73, приватизовано шляхом про-
дажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій Товариством з обме-
женою відповідальністю «ІНТГЕНІО» (код за ЄДРПОУ 40158550), за 
ціною 86 700,37 (вісімдесят шість тисяч сімсот) грн  37 коп., у тому 
числі ПДВ – 14 450,06 (чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) 
грн 06 коп.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій акціонерного 
товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (46023, м. Терно-
піль, вул. 15 квітня, 6, код за ЄДРПОУ 22607719) в кількості 99543480 
штук номінальною вартістю 24885870,00 гривень, що становить 
96,1290 відсотків статутного капіталу товариства, приватизова-
но шляхом продажу на аукціоні з умовами товариством з обме-
женою відповідальністю «Самбірський радіозавод «Сигнал» (код  
за ЄДРПОУ 37752996), за ціною 57 000 100,00 (п’ятдесят сім міль-
йонів сто) гривень.

херсонсьКа оБласть,  
арК та м. севастополь

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації державної власності

Об’єкт малої приватизації – «Гараж у гаражному кооперативі 
«Жигулі», розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова 
Каховка, вул. Французька, приватизовано шляхом викупу покуп-
цем, який єдиний подав заяву на участь в електрон ному аукціоні 
із зниженням стартової ціни, фізичною особою – Чуркіним Мико-
лою Дмитровичем за 19 144,80 (дев’ятнадцять тисяч сто сорок 
чотири) грн 80 копійок, у тому числі ПДВ – 3 190,80 (три тисячі сто 
дев’яносто) грн 80 коп.

продаж об’єктів малої приватизації

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлова будівля лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1, 
загальною площею 138,5 м2, розташована за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Зелена, 33, яка обліковувалася на 
балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду 
Донецької області від 10.04.2007 по справі № 12/58Б)

1. Інформація про об’єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
лазні-сауни з прибудовою літ. А-1, А1-1, загальною 
площею 138,5 м2.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зеле-

на, 33.
Найменування балансоутримувача: КСП «Зірка» (ліквідовано ухва-

лою ГС Донецької області від 10.04.2007 № 12/58Б).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 

розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: згідно з технічним паспортом (інвентар-

на справа № 46066) на громадський будинок, виконаним станом на 
19.02.2004 Маріупольським бюро технічної інвентаризації, об’єктом 
приватизації є окремо стояча будівля з невеликою прибудовою 
1984 року побудови. Обладнання, яке необхідне для здійснення 
функціонування лазні-сауни, фактично відсутнє. Зазначений об’єкт 
перебуває в занедбаному вигляді, технічний стан конструктивних 
елементів та внутрішнє оздоблення приміщення є непридатними 
до нормальної експлуатації, оскільки не відповідають санітарно-
технічним нормам та вимогам техніки безпеки. У цілому фізичний 
знос об’єкта нерухомості становить 68 %. Об’єкт розміщується в 
промисловій зоні на околиці міста Маріуполь. Разом з лазнею на 
одній території розташована котельня, яка огороджена загальним 
бетонним парканом.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ 
№ 969725 від 01.02.2006, власник: держава в особі Верховної Ради 
України/Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Донецькій області.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: відповідно до державного акта 

на постійне користування від 26.03.2001 № 599 земельна ділянка, 
на якій розташований об’єкт приватизації, за адресою: на території 
колишнього КСП «Зірка», б/н площею 0,825 га, кадастровий номер: 
1412336600:01:027:0369, перебуває у постійному користуванні у 
ПАО «ММК ім. Ілліча» із цільовим призначенням: для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та спо-
руд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподі-
лення води) (для експлуатації і обслуговування котельні). Запис у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 27.01.2015 
№ 8522965.

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 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).

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 з умовами, 
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 
пропозицій): встановлюється електрон ною торговою системою для 
кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

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

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

продаж на аукціоні з умовами – 44597,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 22298,50 

грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22298,50 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 – 4459,70 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % – 2229,85 

грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2229,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 кален-

дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державно-
го майна України по Донецькій області послуги суб’єкта оціночної 
діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої при-
ватизації – окреме майно – нежитлова будівля лазні-сауни з при-
будовою літ. А-1, А1-1, загальною площею 138,5 м2, розташована 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелена, буд. 33, 
у розмірі 6300 грн.
4. Додаткова інформація:

Найменування 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 9.00 до 15.00 в робочі 
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Зелена, 33. Об’єкт розташований на території з 
обмеженим доступом (діюче підприємство).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го 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 відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Росік Олена Сер-
гіївна, 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 28.01.2019 № 00067.

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000010-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 445,97 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 222,99 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,99 грн.

ЖитоМирсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Житомирській області про проведення в електрон ній 
торговій системі повторного продажу на аукціоні об’єкта 
малої приватизації – незавершеного будівництва лазні

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації: h  незавершене  
будівництво лазні.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Олевський р-н, с. 

Стовпинка, вул. Шевченка, 26А. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво одноповерхової 

цегляної будівлі, загальною площею 109,1 м2. По об’єкту виконані 
такі будівельно-монтажні роботи: фундамент, стіни, перегородки, 
перекриття, покрівля, стіни частково оштукатурені, вікна та двері – 
дерев’яні, інженерні мережі відсутні. Рівень будівельної готовнос-
ті – 70 %.

Об’єкт незавершеного будівництва – лазня зареєстрована за 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Жи-
томирській області. Державна реєстрація права власності на нерухо-
ме майно від 31.01.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 1473275118244.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0300 га, ка-
дастровий номер земельної ділянки 1824486401:02:001:0057, цільо-
ве призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови. Земельна ділянка під об’єктом незавершеного 
будівництва зареєстрована за Регіональним відділенням Фонду дер-
жавного майна України по Житомирській області. Державна реєстра-
ція права власності на земельну ділянку від 31.01.2018, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1473258218244.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 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 об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20087,49 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10043,75 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 10043,75 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2008,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1004,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1004,38 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного 

оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 9400,00 грн в місячний термін з дати укладення 
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
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
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.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду 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 
29.01.2019 № 82.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000121-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 200,88 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 100,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 100,44 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Житомирській області про проведення в електрон ній 
торговій системі повторного продажу на аукціоні об’єкта 
малої приватизації – незавершеного будівництва  
дільничної лікарні на 25 ліжок

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта приватизації: h  незавершене будівництво 
дільничної лікарні на 25 ліжок.
Місцезнаходження об’єкта: Житомирська обл., Ємільчинський 

р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52. Балансоутримувач від-
сутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в центрі населеного 
пункту поруч із фельдшерсько-акушерським пунктом та неподалік 
від малоповерхової житлової забудови. Поруч із будівельним май-
данчиком проходить дорога із твердим покриттям. Територія об’єкта 
частково огороджена, не охороняється. До складу об’єкта входять: 
незавершене будівництво дільничної лікарні на 25 ліжок – фундамент 
із бетонних блоків, стіни – силікатна цегла, перекриття – залізобе-
тонні панелі, покрівля – азбестоцементні листи, виконанні віконні та 
дверні прорізи, інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готов-
ності 30 %; незавершене будівництво котельні дільничної лікарні – 
одноповерхова цегляна будівля, перекриття та покрівля відсутні, 
інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 25 %; не-
завершене будівництво гаража дільничної лікарні – одноповерхова 
цегляна будівля, частково розібрана, рівень будівельної готовності 
20 %. Об’єкт незавершеного будівництва зареєстрований за Регіо-
нальним відділенням Фонду державного майна України по Жито-
мирській області. Державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно від 24.05.2018, реєстраційний номер об’єкта нерухомо майна 
1563718218217.

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 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 об’єкта здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 85000,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 42500,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 42500,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4250,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

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

підписання акта приймання-передачі;
відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного 

оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта 
приватизації, в розмірі 9000,00 грн у місячний термін з дати укладен-
ня договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
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
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.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду 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 Леоні-
дівна.
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 
29.01.2019 № 83.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб-
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в елект рон-
ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000137-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 425,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 425,00 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-
силання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які 
мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

лУгансьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Луганській області для продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлові будівлі у складі: 
склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею 14,7 м2; зварочна 
(літ. Е-1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д-1Н) 
загальною площею 56,8 м2, за адресою: Луганська 
область, м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1 
(балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська область, м. Сєверодонецьк, 

вул. Пивоварова, 5-д 9/1.
Дані про нежитлові будівлі: розташовані на території з обмеженим 

доступом (діюче підприємство) в промисловій зоні м. Сєверодонець-
ка. Не використовуються більше десяти років. Будівлі, що входять до 
складу об’єкта, за своїм функціональним призначенням є виробничо-
складськими будівлями. Стан задовільний та придатний до експлу-
атації. Електропостачання та водопостачання відсутнє. Входи до 
будівель окремі. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група 
капітальності будівель ІІ. Висота будівель 2,95 – 6,08 м.

Договори оренди об’єкта приватизації або його частини від-
сутні.

Балансоутримувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 25 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

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

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

Приватизація об’єкта приватизації – окремого майна – нежит-
лові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею 14,7 м2; 
зварочна (літ. Е-1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д-1Н) 
загальною площею 56,8 м2, за адресою: Луганська область, м. Сє-
веродонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1 здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаче-
ним у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 37 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 700,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 18 700,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 740,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 870,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 870,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
1. Подальше використання об’єкта приватизації покупець вирі-

шує самостійно.
2. Відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Луганській області в місячний термін з дати укла-
дення договору купівлі-продажу послуги з проведення оцінки об’єкта 
приватизації в розмірі 3 000,00 (три тисячі гривень 00 коп.) без ура-
хування податку на додану вартість.
4. Додаткова інформація.

Найменування 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;

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

в національній валюті:
гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк одержу-
вача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Рахунок № 37319070002543.

реєстраційного внеску та проведення розрахунків за при-
дбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Луганській області; Код ЄДРПОУ 13398493, Банк 
одержувача: ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013, Рахунок 
№ 37189506700001.

в іноземній валюті:
Найменування підприємства/Company Name: Регіональне відді-

лення Фонду державного майна України по Луганській області;
Рахунок підприємства у банку/The bank account of the company: 

25208053700397
Найменування банку/Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK», 1D 

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address: UA 93404, Луганська об-

ласть, м.Сєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а
IBAN Code: UA903047950000025208053700397
Банки-кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

001-1-000080
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank: CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, 

New York, USA
АБО
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank: 

890-0085-754
SWIFT Code банка-кореспондента/SWIFT-code of the correspondent 

bank:
IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York 

Mellon, New York, USA
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них 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 14.00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 93404, 
Україна, Луганська область, місто Сєверодонецьк, вулиця Пивова-
рова, 5-д 9/1.

Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Лу-

ганській області: Луганська обл., м. Cєвєродонецьк, бульвар Дружби 
Народів, 32а, к. 313, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ru/
regions/luhansk.html, тел. (06452) 4 23 68.

Час роботи відділу приватизації, управління державним май-
ном та корпоративними правами – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Телефон для довідок (06452) 4 23 68, адреса ел.пошти: 
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження 
умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Луганській області від 22 січня 
2019 року № 27.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон-
ній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000086-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 374,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 187,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 187,00 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.

оДесьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Одеській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна «Будівля 
колишньої їдальні», розташованого за адресою: м. Одеса, 
вул. Плієва, 1-Г (далі – об’єкт) (балансоутримувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта: h  об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
«Будівля колишньої їдальні».

Місцезнаходження об’єкта: м. Одеса, вул. Плієва, 1-Г. h
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля 

колишньої їдальні з підвалом загальною площею 375,3 м2. Об’єкт не 
використовується, перебуває в занедбаному стані, потребує ремон-
ту. Електропостачання, опалення, вода, каналізація відключені.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: за інформацією Головного управ-

ління Держгеокадастру в Одеській області від 23.05.2018 № 11-
15-0.81-5234/2-18 згідно з наявними у Відділі м. Одеси Головного 
управління Держгеокадастру в Одеській області Книгами записів 
реєстрації державних актів на право власності на землю та на право 
постійного користування землею, договорів оренди землі станом на 
31.12.2012 не зареєстровано за юридичними та фізичними особа-
ми право власності (користування) на земельну ділянку за адресою: 
м. Одеса, вул. Плієва, 1Г.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: об’єкт або його частини в оренді не перебувають.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 березня 2019 року.
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).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється 
електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аук-
ціону 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.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону – 1166082,00 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч 

вісімдесят дві) грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 583041,00 (п’ятсот вісім-

десят три тисячі сорок одна) грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 583041,00 (п’ятсот вісімдесят 
три тисячі сорок одна) грн;

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 116608,20 грн (сто шістнадцять тисяч шіст-

сот вісім гривень двадцять коп.);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 58304,10 грн (п’ятдесят 

вісім тисяч триста чотири гривні десять коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подаль шого подання цінових пропозицій – 58304,10 грн (п’ятдесят 
вісім тисяч триста чотири гривні десять коп.);

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 834,6 грн (вісімсот тридцять чотири гривні шіст-
десят коп.)

Умови продажу об’єкта приватизації:
Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної ді-

яльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
6300,00 (шість тисяч триста) грн без ПДВ на рахунок органу привати-
зації, зазначений в договорі купівлі-продажу, протягом 10 днів після 
переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця.
4. Додаткова інформація.

Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків та проведення 
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на каз-
начейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

України по Одеській області
Рахунок № 37184004004570
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса
МФО 828011
Код ЄДРПОУ 20984091
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Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській області
Рахунок № 37318033000044
Банк одержувача: Банк ДКСУ м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20984091
в іноземній валюті:
в доларах США
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській області
Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Рахунок № 25207300254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
USD:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa 

region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
New York Acc. 04095334 SWIFT BKTRUS33
JPMORGAN CHASE BANK, New York, 001-1-194057 CHASUS33
CITIBANK N.A., New York Acc. 36128911 SWIFT CITIUS33.
Account: № 25207300254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
в євро
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Одеській області
Рахунок № 25206301254508
Банк одержувача: ПАТ «Державний ощадний банк України»
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17
МФО 328845
Код ЄДРПОУ 20984091
Призначення платежу: гарантійний (або реєстраційний) внесок 

за об’єкт приватизації
EUR:
Receiver: Regional office State Property Fund of Ukraine in Odesa 

region
Address: 65012, Odesa, Velyka Arnautska St., 15
INTERMEDIARY BANK
DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main Acc. 947 0576 10 SWIFT 

DEUTDEFF
COMMERZBANK AG Frankfurt am Main 4008865941/01 COBADEFF
Account: № 25206301254508
Bank of receiver: State Savings Bank of Ukraine JSC Oschadbank
Address: Kiev, Ukraine for Odessa branch
MFO 328845
SWIFT: COSBUAUK
Code YeDRPOU: 20984091
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Purpose of payment: guarantee (or registration) payment for the 

object of privatization.
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем роз-
ташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду по Одеській області. Адреса: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, телефони для довідок: 
(048) 731-40-43, 731-72-62. Час роботи регіонального відділення 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обі-
дня перерва з 13.00 до 13.45. Адреса електрон ної пошти: odesa@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділеня Фонду по Одеській області від 30.01.2019 № 95 
(протокол № 1 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта при-
ватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під 
час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватиза-
ції, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-
000030-3.

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 – 11660,82 грн (одинадцять тисяч шістсот шістдесят гри-

вень вісімдесят дві копійки);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 5830,41 грн (п’ять тисяч 

вісімсот тридцять гривень сорок одна копійка);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій –5830,41 грн (п’ять тисяч ві-
сімсот тридцять гривень сорок одна копійка).

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 та з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

тернопільсьКа оБласть

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Тернопільській області про продаж об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – гаража загальною 
площею 64,5 м2, що знаходиться в будівлі гаражі

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: h  гараж загальною 
площею 64,5 м2, що знаходиться в будівлі гаражі.

Місцезнаходження: 48300, Тернопільська область,  h
м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3Б.
Дані про об’єкт приватизації: частина (один бокс) одноповерхо-

вої цегляної будівлі гаражі у складі: гараж (поз. I) площею 45,2 м2, 
комора (поз. II) площею 9,8 м2, комора (поз. III) площею 9,5 м2, має 
оглядову яму, введена в експлуатацію в 1984 р., II група капіталь-
ності. Наявне електропостачання потребує ревізії та ремонту. Стан 
приміщення задовільний.

Функціональне використання об’єкта приватизації та умови ко-
ристування: для зберігання автотранспортних засобів.

Дані про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт привати-
зації: земельна ділянка окремо не виділена.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди щодо об’єкта приватизації не укладались.

Інформація про балансоутримувача: відділ економічного та агро-
промислового розвитку Монастирської районної державної адміні-
страції (код ЄДРПОУ 42100455).

Місцезнаходження балансоутримувача і контактні дані: 48300, 
Тернопільська область, м. Монастирська, вул. Сагайдачного, 3, 
тел. (03555) 2-12-01.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 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 травня 2018 р. № 432 (із змінами).

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

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

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

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

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

аукціону з умовами – 102 230,00 (сто дві тисячі двісті тридцять) 
гривень;

аукціону із зниженням стартової ціни – 51 115,00 (п’ятдесят одна 
тисяча сто п’ятнадцять) гривень;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 51 115,00 (п’ятдесят одна 
тисяча сто п’ятнадцять) гривень.

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-
тість.

Розмір гарантійного внеску електрон ного аукціону для кож-
ного із способів продажу (без урахування ПДВ):

аукціону з умовами – 10 223,00 (десять тисяч двісті двадцять 
три) гривні;

аукціону із зниженням стартової ціни – 5 111,50 (п’ять тисяч сто 
одинадцять) гривень 50 (п’ятдесят) коп.;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 5 111,50 (п’ять тисяч сто 
одинадцять) гривень 50 (п’ятдесят) коп.

Розмір реєстраційного внеску: (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 (вісімсот тридцять чотири) гривні 60 
(шістдесят) коп.

Умови продажу (додаткові умови продажу):
Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний відшкодувати Регіо-

нальному відділенню Фонду по Тернопільській області вартість по-
слуг з проведення оцінки об’єкта приватизації – гаража загальною 
площею 64,5 м2, що знаходиться в будівлі гаражі, в сумі 2 700,00 (дві 
тисячі сімсот) грн без ПДВ (договір № 1 від 02.01.2019 про надання 
послуг з оцінки об’єкта приватизації) протягом двох місяців після пе-
реходу до покупця права власності на об’єкт приватизації відповідно 
до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Додаткова інформація.

Найменування 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 придбаний об’єкт.

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 Тернопільській області
Рахунок № 37187501900001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт приватизації)

Банк одержувача: ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 838012
Код ЄДРПОУ 14037372
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Тернопільській області
Рахунок № 37313019011911 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14037372
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Тернопільській області
Адреса: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008
Рахунок: 25204055101822 (долари США), 25205055100866 (євро) 

(для перерахування реєстраційного внеску та проведення перемож-
цем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001
МФО:338783
Код ЄДРПОУ: 14037372
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта: 48300, Тернопільська область, м. Мо-
настирська, вул. Сагайдачного, 3Б.

ПІБ контактної особи: Синява Ігор Володимирович, моб. тел. 
096-220-88-33.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Тернопільській області, що 
знаходиться за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11; 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: 
ternopil@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (0352)-25-04-87.
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 Тернопільській області від 
28.01.2019 № 00046.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-11-05-000001-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 33 

(тридцять три) дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 33 (тридцять три) дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 022,30 (одна тисяча двадцять дві) гривні 

30 (тридцять) коп.;
аукціону із зниженням стартової ціни – 511,15 (п’ятсот одинад-

цять) гривень 15 (п’ятнадцять) коп.;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 511,15 (п’ятсот одинадцять) 
гривень 15 (п’ятнадцять) коп..

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.

ЧернігівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва школи, 
розташованого за адресою: Чернігівська область,  
Носівський район, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а

Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво школи.

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область,  h
Носівський район, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 

якій розташований об’єкт: двоповерхова будівля школи загальною 
площею 880,6 м2 зі стінами з силікатної та керамічної цегли. Збудо-
вано стіни першого поверху, які частково зруйновані. Перший по-
верх частково перекритий залізобетонними плитами, в місцях, де 
є перекриття першого поверху, збудовано стіни другого поверху. 
Рівень будівельної готовності згідно з техпаспортом – 29 %. Будів-
ля котельні площею 147,1 м2 – одноповерхова будівля, збудовані 
стіни з керамічної цегли. Рівень будівельної готовності котельні 
згідно з техпаспортом – 42 %. Територія не огороджена, під’їзна 
дорога асфальтована.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/73.
Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 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 зни-
женням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою систе-
мою 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: 502 793,37 грн (п’ятсот дві тисячі сімсот 
дев’яносто три гривні 37 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 50 279,34 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: 251 396,69 
грн (двісті п’ятдесят одна тисяча триста дев’яносто шість гривень 
69 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 25 139,67 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
251 396,69 грн (двісті п’ятдесят одна тисяча триста дев’яносто шість 
гривень 69 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 25 139,67 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 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по-
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані 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: просп. 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;
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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, кімната 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 Фонду 
по Чернігівській області від 25.01.2019 № 72 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000086-1.

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: 28 календарних днів.

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

для аукціону з умовами: 5 027,93 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 2 513,97 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 2 513,97 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва житлового 
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а

Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво житлового будинку.

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область,  h
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400, 

Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 
284-04-90.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок 
з мансардою та прибудовою загальною площею 124,8 м2 зі стінами 
з керамічної та силікатної цегли. Перший поверх частково перекри-
тий залізобетонними плитами. Збудовано внутрішні перегородки, 
піч. Дах будівлі вкрито шифером, який місцями пошкоджений. Рівень 
будівельної готовності згідно з техпаспортом – 61 %.

Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 55,8 м2 зі стінами з кера-

мічної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності 
згідно з техпаспортом – 67 %;

будівля сараю площею 18,3 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах 
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпас-
портом – 60 %;

погреб площею 24,1 м2, стіни наземної частини з керамічної це-
гли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень 
будівельної готовності згідно з техпаспортом – 54 %.

Територія не огороджена, до житлового будинку підведене елек-
тропостачання. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості про земель-
ну ділянку відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/80.
Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 березня 2019 р. 

об 11.00.
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: 216 282,01 (двісті шістнадцять тисяч двісті ві-
сімдесят дві гривні 01 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 21 628,20 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: 108 141,01 
грн (сто вісім тисяч сто сорок одна гривня 01 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
108 141,01 грн (сто вісім тисяч сто сорок одна гривня 01 коп.)

Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 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 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по-

тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані 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: просп. 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, кімната 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 Фонду 
по Чернігівській області від 25.01.2019 № 73 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000062-1.

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: 28 календарних днів.

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

для аукціону з умовами: 2 162,82 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 

1 081,41 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 1 081,41 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва житлового 
будинку, розташованого за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а

Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво житлового будинку.

Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область,  h
Городнянський район, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400, 

Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 
284 04 90.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок з 
мансардою загальною площею 84,7 м2 зі стінами з керамічної та силі-
катної цегли. Перший поверх частково перекритий залізобетонними 
плитами. Збудовано внутрішні перегородки, піч. Дах будівлі вкрито 
шифером, який місцями пошкоджений. Рівень будівельної готовності 
згідно з техпаспортом – 66 %.

Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 56,5 м2 зі стінами з кера-

мічної цегли, дах вкритий шифером. Рівень будівельної готовності 
згідно з техпаспортом – 67 %;

будівля сараю площею 18,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах 
вкритий шифером. Рівень будівельної готовності згідно з техпас-
портом – 41 %;

погреб площею 24,1 м2, стіни наземної частини з керамічної це-
гли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Рівень 
будівельної готовності згідно з техпаспортом – 54 %.

Територія не огороджена, до житлового будинку підведене елек-
тропостачання. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості про земель-
ну ділянку відсутні.

План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/81.
Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 березня 2019 р. 

о 12.00.
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: 182 455,42 грн (сто вісімдесят дві тисячі чоти-
риста п’ятдесят п’ять гривень 42 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 18 245,54 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: 91 227,71 
грн (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім гривень 71 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
91 227,71 грн (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім гривень 
71 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 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 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по-
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані 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: просп. 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, кімната 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 Фонду 
по Чернігівській області від 25.01.2019 № 74 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000061-1.

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: 28 календарних днів.

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

для аукціону з умовами: 1 824,55 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 

912,28 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 912,28 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – незавершеного будівництва школи, 
розташованого за адресою: Чернігівська область, 
Куликівський район, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1

Інформація про об’єкт приватизації

Найменування об’єкта приватизації: h  незавершене 
будівництво школи.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Куликівський 

район, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балан-

соутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 

розташований об’єкт: об’єкт складається із групи будівель та споруд, 
зокрема, недобудованої школи, котельні, теплиці.

Будівля школи складається з двоповерхового учбового корпусу 
розміром 55,24х13,42 м з перехідною галереєю Г-подібної форми 
та одно-, двоповерхового блока спортивної зали розміром у плані 
36,11х13,17 м. Підвал виконаний під учбовим корпусом і частково 
під спортивною залою. Стіни будівлі виконані з силікатної і керамічної 
цегли, перекриття зі збірних залізобетонних плит. Будівельна готов-
ність відповідно до техпаспорта – 50 %.
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Будівля котельні: одноповерхова будівля розміром у плані 
18,92х9,39 м зі стінами з керамічної цегли, перекриття зі збірних 
ребристих залізобетонних плит по односхилим балкам. Покрівля не 
виконана. Будівельна готовність відповідно до техпаспорта – 67 %.

Будівля теплиці: одноповерхова споруда розміром у плані 
8,11х9,79 м зі стінами з керамічної цегли. Виконано фундамент і 
цоколь.

Загальна будівельна готовність об’єкта – близько 58 %.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/71.
Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 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 для продажу на аукціоні з умовами: 
1 758 239,00 грн (один мільйон сімсот п’ятдесят вісім тисяч двісті 
тридцять дев’ять грн 00 коп.) без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 175 823,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 879 119,50 грн (вісімсот сімдесят дев’ять тисяч сто 
дев’ятнадцять грн 50 коп.) без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску 87 911,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни: 879 119, 50 грн (вісімсот 
сімдесят дев’ять тисяч сто дев’ятнадцять грн 50 коп.) без урахуван-
ня ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 87 911,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
4 298,00 грн (чотири тисячі двісті дев’яносто вісім грн 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 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків по-
тенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані 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: просп. 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, кімната 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 Фонду 
по Чернігівській області від 25.01.2019 № 75 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000087-1.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 % та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 28 календарних днів.

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

для аукціону з умовами: 17 582,39 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 8 791,20 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 8 791,20 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.

ЧернівецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Чернівецькій області про проведення в електрон ній 
торговій системі з продажу на аукціоні з умовами єдиного 
майнового комплексу державного підприємства «Торговий 
дім «Буковинська горілка»

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: h  єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка».

Балансоутримувач: державне підприємство «Торговий дім  h
«Буко винська горілка».
Код за ЄДРПОУ: 22849629.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): – від-

сутні.
Дані про будівлі: до складу єдиного майнового комплексу вхо-

дить нежитлова будівля магазину літ. «А» площею 67,80 м2 та облад-
нання (9 од.). Зазначена нежитлова будівля магазину не використо-
вується.

Дані про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розта-
шований об’єкт, загальною площею 0,042 га, кадастровий номер 
7310136600:35:004:0024. Право користування на земельну ділянку 
не оформлене. Обтяжень на земельну ділянку немає.

Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу державного 
підприємства або його частини не укладалися.

Основні показники діяльності підприємства: за останні три роки 
та останній звітний період підприємство не здійснює виробничу ді-
яльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 285,4 
тис. грн.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і ски-
ди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не 
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і 
не зберігаються.

Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 11 березня 

2019 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим 
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно 
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводить-
ся відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» та Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними постановою КМУ 
від 18.07.2018 № 579.

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 електрон ному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій встановлюється електрон ною торговою системою для кожного 
електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електрон ного аукціону.
3. Інформацію про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 223369,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 111684,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 111684,50 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 22336,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11168,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 11168,45 грн.
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 2019 року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 

з покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану 
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).

2. Подальше використання об’єкта та умови його експлуатації ви-
значає покупець самостійно.

3. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціати-
ви покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення 
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або 
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звіль-
нення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу зако-
нів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права 
власності на об’єкт приватизації.

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної ді-
яльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (до-
говір від 17.09.2018 № 672) на рахунок органу приватизації, який буде 
зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 15000,00 грн протягом 
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезна-
ходження 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, зокрема:

Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній 
валюті:

Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Черні-
вецькій області, м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, МФО 856135, Код 
ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній 
валюті:

Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казна-
чейська служба України, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, Код 
ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного 
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна,119, 
№ 25205275055500, код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.

Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, 

м. Чернівці, вул. В. Аксеніна, 2е, код банку 856135, ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 21432643.

Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари 
США та євро):

Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна,119, 
№ 25205275055500, код ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005.

Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, 
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: Ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для до-
відок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 
18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва 
з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чер-
нівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для дові док: 
(0372 51-86-60. Адреса електрон ної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Чернівецькій області від 30.01.2019 
№ 21 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з 
продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта при-
ватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час пуб-
лікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон-
ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000123-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2233,69 грн) стартової ціни об’єкта 

приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1116,85 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1116,85 грн) стартової 
ціни об’єкта приватизації.

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.

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

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по ДОНЕЦЬКІЙ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

00132724, СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство робо-
чого постачання «Енерготорг», 84180, Донецька область, 
Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Січових Стріль-
ців, 9, тел. 050-348-27-85

Нежитлове вбудоване приміщення цокольного поверху 
житлового будинку

23343582.108. БЕЖЕБС036 Донецька область, Слов’ян-
ський район, м. Миколаївка, 
вул. Січових Стрільців, б. 6

13,5 42800,00 2 роки 
360 днів

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

2 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України 

00132724, СО ПАТ «Донбасенерго» «Підприємство робо-
чого постачання «Енерготорг», 84180, Донецька область, 
Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Січових Стріль-
ців, 9, тел. 050-348-27-85

Нежитлові вбудовані приміщення цокольного поверху 
житлового будинку 

23343582.108. БЕЖЕБС036 Донецька область, Слов’ян-
ський район, м. Миколаївка, 
вул. Січових Стрільців, б. 6 

48,6 145800,00 2 роки 
360 днів

Приміщення площею 17,5 м2 для розміщення торго-
вельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів 
та приміщення площею 31,1 м2 для розміщення 
суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення (ремонт інших побутових 
виробів і предметів особистого вжитку) 

3 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

05470978, ВП «Миронівська ТЕС» АТ «ДТЕК Донецькі елек-
тромережі», 84791, Донецька область, Бахмутський район, 
смт Миронівський, вул. Миру, 43, тел. 0624 57 83 48 

Нежитлове вбудоване приміщення першого поверху 
будівлі поліклініки

00131268.215.ААЕЕИК930 Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронів-
ський, вул. Хмельницького, 1

35,1 59667,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

4 Міністерство освіти 
і науки України

02542165, Покровський професійний ліцей, 85307, Доне-
цька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 1, 
тел. (0623) 52-21-19 

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
131,0 м2 1-го поверху блоку навчально-ви роб ни чої май-
стерні та нежитлові вбудовані приміщен ня загаль ною пло-
щею 276,4 м2 2-го поверху загально-побутового блоку

02542165.1. РГГАЦУ005; 
02542165.1. РГГАЦУ003

Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Захисників 
України, 1

407,4 1499600,00 2 роки 
11 місяців 

Розміщення комунального закладу позашкільної 
освіти (проведення спортивних занять)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 8, в оператив-
ному управлінні Головного управління ДФС у Закарпатській області (39393632), м. Ужго-
род, вул. Волошина, 52, тел. (0312) 61-39-34

Вбудоване приміщення (поз. 37 за пла-
ном) другого поверху адміністративної 
будівлі (літ. А)

– Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Со-
нячна, 26

25,2 177 232,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного 
приміщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

00193594, Дніпрорудненський індустріальний тех-
нікум, 71630, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 
23, тел. (6175) 7-64-04 

Частина приміщення № 23 площею 18,0 м2 першого по-
верху будівлі (літ. А-3)

– м. Дніпрорудне, 
просп. Ентузіастів,23 

18,0 69 331,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, який не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, в на-
вчальному закладі 

2 Міністерство освіти 
і науки України

02010741, Запорізький державний медич-
ний універсітет, 69035, м. Запоріжжя, просп. 
Маяковського,26, тел. (061) 224-64-69 

Частина нежитлового приміщення першого поверху пло-
щею 2,0 м2 лікувального корпусу (літ. Б-6) навчально-
наукового медичного центру «Університетська клініка» 

– м. Запоріжжя, 
вул. Академіка 
Амосова,83

2,0 8173,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи, (розмі-
щення термінала самообслуговування)

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 найменування 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 – РВ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкоюбез ПДВ, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

00493706, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів 
і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж», 07853, 
Київська обл., смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 1, (04577) 4-11-55 

Майданчик – Київська обл., смт Не-
мішаєве, вул. Техніку-
мівська, 4

24,00 50 292,00 2 роки 11 місяців Розміщення кав’ярні (без права продажу 
товарів підакцизної групи)

2 Державне агент-
ство лісових ресур-
сів України

22990204, ДП «Ржищівський військовий лісгосп», 08363, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Сошників, вул. Іванова, 144, (04595) 3-71-97

Частина приміщен-
ня магазину

22990204.1.ФЦЖЛЧХ003 Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Сошників, 
вул. Іванова, 144

25,70 88 900,00 2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продуктами харчу-
вання, продовольчими, не продовольчи-
ми та товарами підакцизної групи

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 найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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

найменування 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

35155102, Олександрійський коледж Білоцерківського національного 
аграрного університету, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Діброва, 85, тел. (05235)73703

Майданчик з по-
криттям

– Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Діброва, 85

15,0 35 750,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти  
і науки України

35155102, Олександрійський коледж Білоцерківського національного 
аграрного університету, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Діброва, 85, тел. (05235)73703

Частина приміщення 
їдальні 

– Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Діброва, 85

48,2 202 500,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні яка не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, 
у навчальних закладах

3 Регіональне відділення 
Фонду по Кіровоград-
ській області

00132003, Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод 
«Спецзалізобетон», 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, 
вул. Героїв Чорнобиля, 36, тел. (05236) 23666

Котел ДКВР 10-13 – Кіровоградська обл., м. Світловодськ, 
вул. Героїв Чорнобиля, 36

– 11 933,00 2 роки 360 дні Для пари з метою обробки залізо-
бетонних виробів 

4 Державна фіскальна 
служба України

Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управ-
лінні (користуванні) Головного управління ДФС у Кіровоградській області

Нежитлове при-
міщення

39292197.180.АААДЕД867 Кіровоградська обл., смт Олексан-
дрівка, вул. Незалежності України, 63

31,1 101 711,00 До 31.12.2019 Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ Фонду по Кіровоградській області. 
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних і управляючих систем», 79008, м. Львів, 
вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00

Нежитлові вбудовані при-
міщення на другому поверсі 
2-4-поверхової будівлі 

Інформація відсутня м. Львів, вул. Ви-
нниченка, 30

69,70 1079836,00
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців З метою розміщення суб’єкта господарювання, 
що здійснює побутове обслуговування населен-
ня (майстерня по ремонту одягу) 

2 Міністерство освіти  
і нау ки України

00220061, ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж», 
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12, тел. (03244)35206

Нежитлові приміщення 
№ ХVIII, ХІХ, ХХ у напівпідвалі 
будівлі літера «А-3»

00220061.1.ГПЮУВЯ001 м. Дрогобич, 
вул. Раневиць-
ка, 12

86,7 386300,00 
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

14314601, ДП «Науково-дослідний інститут приймальних електронно-
променевих трубок «Еротрон», м. Львів, вул. Антоновича, 910

Будівля під літ.А-4 (прим. 
1-2,7,15-192)

Інформація відсутня м. Львів, вул. Ан-
тоновича, 90

6151,9 41 577 000,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців Виробництво будівельних матеріалів – 
5641,39 м2; розміщення офіса – 510,51 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по ОДЕСЬКІЙ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», 
68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Частина відкритого складського май-
данчика для контейнерів 

01125672.2.РАЯИЮК1246 Одеська область, 
м. Чорноморськ, с. Б. 
Балка, вул. Північна, 4

200,0 346 500,00 2 роки одинад-
цять місяців 

Розміщення малої архітектурної форми з приго-
ту ванням та реалізацією продуктів загального 
харчуван ня (для розміщення кафе, барів, закусочних, 
які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи)

2 Міністерство аграр-
ної політики та про-
довольства України

39394238, ДП «Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції», 03040, м. Київ, вул. Стель-
маха, 6а

Одноповерхова адміністративна будів-
ля з коморою (літ. А та Б) 

39394238.1.ИГБУЯО070 Одеська область, Роз-
дільнянський район, 
вул. Садова, 3

124,7 337 156,00 2 роки одинад-
цять місяців 

Розміщення офіса

3 Міністерство інфра-
структури України

01125809, ДП «Ренійський морський торговельний порт», 
68802, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188

Нежитлові приміщення окремо розта-
шованої «Будівлі майстерні котельні» 

01125809.3. ГЯШТОЯ3354 Одеська область, 
м. Рені, вул. Дунай-
ська, 188 

39,4 280 300,00 2 роки одинад-
цять місяців 

Розміщення офіса

4 Міністерство інфра-
структури України

01125809, ДП «Ренійський морський торговельний порт», 
68802, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188

Нежитлове приміщення окремо роз-
ташованої будівлі мийки автотехніки 
на території вантажного термінала 

01125809.2. ГЯШТОЯ1062 Одеська область, 
м. Рені, вул. Дунай-
ська, 188 

7,5 17 100,00 2 роки одинад-
цять місяців 

Розміщення офіса

5 Міністерство інфра-
структури України

047047909, ДП «Морський торговельний порт «Южний», 
65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13

Відокремлена частина першого 
повер ху будівлі службово-побутових 
приміщень 

047047909.1.АААИБЕ684 Одеська область, 
м. Южне, вул. Бере-
гова, 13 

2,0 43 000,00 2 роки одинад-
цять місяців 

Розміщення банкомата

6 Міністерство освіти 
і науки України

03450732, Одеський автомобільно-дорожній коледж Одесь-
кого національного політехнічного університету, 65045, 
м. Одеса, вул. Тираспольська, 6 

Нежитлові приміщення їдальні – м. Одеса, вул. Старо-
портофранківська, 14

395,10 2 100 000,00 5 років Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи

7 Міністерство інфра-
структури України

38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» (Ре-
нійська філія ДП «Адміністрація морських портів України»), 
68800, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188

Відкриті площадки (інв. №1896, 
1897, 1899) на території ремонтно-
будівельної ділянки

38727770.11.ГЯШТОЯ2231; 
38727770.11.ГЯШТОЯ2228; 
38727770.11.ГЯШТОЯ2229 

Одеська область, 
м. Рені, вул. Дунай-
ська, 188 

13200,00 17 729 890,00 2 роки одинад-
цять місяців 

Інше використання нерухомого майна (переванта-
ження зерна)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ Фонду по Одеській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».



8 відомості
приватизації

6 лютого 2019 року № 6 (1234)

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02128359, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП, 33018, 
м. Рівне, вул. Відінська, 18, тел. (0362) 63-71-97

Частина вестибуля навчально-
виробничих майстерень

– Рівненська область, м. Рів-
не, вул. Відінська, 35

8,0 65 275,00 1 рік Розміщення кафетерію, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській 
області

ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод», 43010, м.Луцьк, 
вул. Коперника, 36а, арбітражний керуючий Михайлов-
ський С. В., тел. (0332) 249-090

Частина будівлі сховища, а саме 
допоміжні приміщення № 24-27

– Рівненська область, м. Рів-
не, вул. Д. Галицького, 25

126,8 210 614,00 2 роки 11 місяців Для проведення тренувань (інше викорис-
тання майна)

3 Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України

02968193, ДП «Рівнеторф», 35680, Рівненська область, Дубен-
ський район, смт Смига, вул. Миру, 1, тел. (03656) 56-2-72

Нежитлові приміщення, а саме: 
будівлі контори; будівлі ангара; 
артскважини; башти Рожнов-
ського; трансформаторної під-
станції КТП 250 кВа

02968193.2.ЯАЯОИЕ2340; 
02968193.2.ЯАЯОИЕ2344; 
02968193.2.ЯАЯОИЕ2337; 
02968193.2.ЦНЮТБП281; 
02968193.2.ФЕЕЮФЕ138

Рівненська область, Дубен-
ський район, с.Верба

40,8; 541,5 195 990,00 2 роки 11 місяців Розміщення: 40,8 м2 – офіса; 541,5 м2 – 
виробництва паливних брикетів (інше ви-
користання)

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 найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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

найменування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство соціальної 
політики України

03491406, Сумський обласний центр зайнятості, 40000, м. Суми, 
майдан Незалежності, 3-1, тел.: (0542) 68-55-21; 68-55-05 

Нежитлове 
приміщення

– Сумська обл.,м. Кро-
левець, просп. Миру, 7

9,6 26998,00  
станом на 30.11.2018

2 роки 11 місяців Розміщення віддаленого робочого місця Конотопського відділення управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Національна 
поліція України

40108599, Головне управління Національної поліції в Харків-
ській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, 
тел. 0577059365

Частина приміщення 1-поверхової котельні, інв. №1013101187, 
літ. «Л»

40108599.2.АААДИА605 Харківська область, 
м. Богодухів, вул. Мілі-
цейська, 9

22,6 25 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення топкової для за-
безпечення тепловою енергією 
будівлі

2 Національна 
поліція України

40108599, Головне управління Національної поліції в Хар-
ківській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, 
тел. 0577059365

Частина нежитлового приміщення 1-поверхового гаража, 
інв. №101310315, літ. «Б» 

40108599.2.СКСКАЖ.1293 Харківська область, 
Дворічанський р-н, 
смт Дворічна, вул. Сло-
божанська, 33

16,3 17 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення топкової для за-
безпечення тепловою енергією 
будівлі

3 Міністерство 
освіти і науки 
України

02071151, Харківський національний університет місько-
го господарства імені О.М. Бекетова, 61002, м. Харків, 
вул. Маршала Бажанова, 17, тел. 0577061537

Нежитлові приміщення – кім. №10 та частина кім. №VII (холу) 
площею 2,00 м2 на першому поверсі 6-поверхового головного 
навчаль ного корпусу, інв. №10300009, літ. «Б1-6» 

– м. Харків, вул. Марша-
ла Бажанова, 17

16,3 166 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку 
на площі 14,3 м2 та банкомата 
на площі 2,0 м2

4 Національна по-
ліція України

40108599, Головне управління Національної поліції в Хар-
ківській області, 61002, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 5, 
тел. 0577059365

Нежитлове приміщення 1-поверхової котельні, інв. №101310217, 
літ. «В» 

40108599.2.АААДИА615 Харківська область, 
Великобурлуцький р-н, 
смт Великий Бурлук, 
вул. Центральна, 55

19,1 21 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення топкової для за-
безпечення тепловою енергією 
будівлі

5 Державне кос-
мічне агентство 
України

14310589, Державне підприємство Науково-дослідний 
технологічний інститут приладобудування, 61010, м. Харків, 
вул. Катерининська, 40/42, тел. 0577331180, 0577331213

Нежитлові приміщення – кімн. № 16-20 на другому поверсі  
10-поверхового адміністративно-побутового блоку, інв. №125636, 
літ. «К-10»

КЕРГКЖ032 м. Харків, вул. Катери-
нинська, 40/42

15,7 61800,00 1 рік Розміщення місць загального 
використання (інше викорис-
тання держаного майна)

6 Державне кос-
мічне агентство 
України

14310589, Державне підприємство Науково-дослідний 
технологічний інститут приладобудування, 61010, м. Харків, 
вул. Катерининська, 40/42, тел. 0577331180, 0577331213

Нежитлове приміщення – кімн. №10 на першому поверсі 
4-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. №125032, літ. 
«П-4»

КЕРГКЖ017 м. Харків, вул. Катери-
нинська, 40/42

72,5 220000,00 1 рік Розміщення виробництва

7 Міністерство 
внутрішніх справ 
України

40112097, Регіональний сервісний центр МВС в Хар-
ківській області, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 26, 
тел. 0577073513

Нежитлові приміщення – кімн. №13, 14 (за техпаспортом) на дру-
гому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі (з підвалом), 
інв. №101310014, літ. «Б-4»

40112097.1.ЮЦИПЧН004 м. Харків, вул. Шевчен-
ка, 26, корпус 4

31,20 250300,00 2 роки 364 дні Розміщення відділення банка

8 Міністерство 
освіти і науки 
України

01566330, Харківський державний університет харчуван-
ня та торгівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, 
тел. 0573378535

Частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на 2-му по-
версі 14-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. №10300002, літ. 
за техпаспортом «А-14» площею 2,16 м2; частина внутрішньої стіни 
нежитлового приміщення на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі учбо-
вого корпусу, інв. №10300003, літ. за техпаспортом «Б-5» площею 
2,16 м2; частина внутрішньої стіни нежитлового приміщення на схо-
дах між третім та четвертим поверхами 5-поверхової будівлі учбового 
корпусу, інв. №10300003, літ. за техпаспортом «Б-5» площею 2,16 м2

– м. Харків, вул. Клочків-
ська, 333

6,48 25200,00 2 роки 11 місяців Розміщення трьох об’єктів 
інформаційних носіїв (розміром 
1,2 х 1,8 м2)

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 – РВ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди

мета вико-
ристання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

39456037, Херсонський морський коледж 
рибної промисловості, вул. Грецька, 55, 
м. Херсон, 73025, тел. (0552) 49-14-70

Частина коридору на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 (літ. Н) – м. Херсон, 
вул. Грецька, 55, 
73025

2,0 18 491,00 2 роки  
11 місяців

Розміщен-
ня кавового 
автомата

2 Державне 
агентство риб-
ного господар-
ства України

25592421, Державне підприємство «Укрри-
ба», вул. Тургенєвська, 82а, 04053, м. Київ, 
73025, тел. (044) 486-07-91

Будинок насосної станції № 2; Водовипуск на каналі; Водовипуск на каналі № 3; До-
нний злив (водовипуск); Донний очищувач; Фільтр СПХ-40; Водонапуск виросного ставу 
№ 1; Водовипуск виросного ставу № 1; Водоперепускна споруда виросного ставу № 1; 
Контурна дамба № 1 виросного ставу № 1; Контурна дамба № 2 виросного ставу № 1; 
Роздільна дамба виросного ставу № 1; Водовипуск виросного ставу № 2; Контурна дамба 
виросного ставу № 2; Роздільна дамба № 1 виросного ставу № 2; Роздільна дамба № 2 
виросного ставу № 2; ВП-водопостачальний канал виросних ставів № 1-3; Рибоуловлю-
вач виросного ставу № 2; Водовипуск № 1 виросного ставу № 3; Водовипуск № 2 вирос-
ного ставу № 3; Рибоуловлювач виросного ставу № 3; Контурна дамба виросного ставу 
№ 3; СК-скидний канал виросних ставів № 1-3; Водонапуск експериментального ставу 
№ 1; Водонапуск експериментального ставу № 2; Водовипуск експериментального ставу 
№ 3; Контурна дамба експериментального ставу № 3; Роздільна дамба експерименталь-
ного ставу № 3; Водонапуск експериментального ставу № 4; Водовипуск експеримен-
тального ставу № 4; Контурна дамба експериментального ставу № 4; Водовипуск екс-
периментального ставу № 1; Контурна дамба експериментального ставу № 1; Роздільна 
дамба експериментального ставу № 1; СК-2 скидний канал експериментальних; ставів 
№ 1-4; Водонапуск експериментального ставу № 2; Водовипуск експериментального 
ставу № 2; Контурна дамба експериментального ставу № 2; Роздільна дамба експе-
риментального ставу № 2; Водонапуск маткового ставу; Водовипуск маткового ставу; 
Контурна дамба маткового ставу; Роздільна дамба маткового ставу; Водонапуск басейну 
зимувального № 1; Роздільна дамба басейну зимувального № 2; Водонапуск басейну 
зимувального № 3; Водовипуск басейну зимувального № 3; Контурна дамба № 1 басейну 
зимувального № 3; Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 3; Роздільна дамба 
басейну зимувального № 3; Водонапуск басейну зимувального № 4; Водовипуск басейну 
зимувального № 4; Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 4; Контурна дамба № 2 
басейну зимувального № 4; Водовипуск басейну зимувального № 1; Роздільна дамба 
басейну зимувального № 4; СК-1 скидний канал басейнів зимувальних № 1-4; Контурна 
дамба № 1 басейну зимувального № 1; Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 1; 
Роздільна дамба басейну зимувального № 1; Водонапуск басейну зимувального № 2; 
Водовипуск басейну зимувального № 2; Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 2; 
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 2; Водонапуск басейну зимувального № 5; 
Водовипуск басейну зимувального № 5; Контурна дамба № 1 басейну зимувального № 5; 
Контурна дамба № 2 басейну зимувального № 5; Водонапуск басейну зимувального № 6; 
Водовипуск басейну зимувального № 6; Контурна дамба басейну зимувального № 6; Роз-
дільна дамба басейну зимувального № 6

25592421.83.ААЕЖАЖ674; 25592421.83.ААЕЖАЖ675;  
25592421.83.ААЕЖАЖ678; 25592421.83.ААЕЖАЖ679;  
25592421.83.ААЕЖАЖ680; 25592421.83.ААЕЖАЖ746;  
25592421.83.ЧВБИВЧ131; 25592421.83.ЧВБИВЧ132;  
25592421.83.ЧВБИВЧ133; 25592421.83.ЧВБИВЧ134;  
25592421.83.ЧВБИВЧ135; 25592421.83.ЧВБИВЧ136;  
25592421.83.ЧВБИВЧ137; 25592421.83.ЧВБИВЧ138;  
25592421.83.ЧВБИВЧ139; 25592421.83.ЧВБИВЧ140; 
25592421.83.ЧВБИВЧ141; 25592421.83.ЧВБИВЧ142; 
25592421.83.ЧВБИВЧ143; 25592421.83.ЧВБИВЧ144; 
25592421.83.ЧВБИВЧ145; 25592421.83.ЧВБИВЧ146; 
25592421.83.ЧВБИВЧ147; 25592421.83.ЧВБИВЧ158; 
25592421.83.ЧВБИВЧ163; 25592421.83.ЧВБИВЧ168; 
25592421.83.ЧВБИВЧ169; 25592421.83.ЧВБИВЧ170; 
25592421.83.ЧВБИВЧ171; 25592421.83.ЧВБИВЧ172; 
25592421.83.ЧВБИВЧ173; 25592421.83.ЧВБИВЧ159; 
25592421.83.ЧВБИВЧ160; 25592421.83.ЧВБИВЧ161; 
25592421.83.ЧВБИВЧ162; 25592421.83.ЧВБИВЧ163; 
25592421.83.ЧВБИВЧ164; 25592421.83.ЧВБИВЧ165; 
25592421.83.ЧВБИВЧ166; 25592421.83.ЧВБИВЧ148; 
25592421.83.ЧВБИВЧ149; 25592421.83.ЧВБИВЧ150; 
25592421.83.ЧВБИВЧ151; 25592421.83.ЧВБИВЧ110; 
25592421.83.ЧВБИВЧ119; 25592421.83.ЧВБИВЧ121; 
25592421.83.ЧВБИВЧ122; 25592421.83.ЧВБИВЧ123; 
25592421.83.ЧВБИВЧ124; 25592421.83.ЧВБИВЧ125; 
25592421.83.ЧВБИВЧ126; 25592421.83.ЧВБИВЧ127; 
25592421.83.ЧВБИВЧ12; 25592421.83.ЧВБИВЧ129; 

25592421.83.ЧВБИВЧ111; 25592421.83.ЧВБИВЧ130; 
25592421.83.ЧВБИВЧ115; 25592421.83.ЧВБИВЧ112; 
25592421.83.ЧВБИВЧ113; 25592421.83.ЧВБИВЧ114; 
25592421.83.ЧВБИВЧ120; 25592421.83.ЧВБИВЧ116; ; 
25592421.83.ЧВБИВЧ117; 25592421.83.ЧВБИВЧ118; 
25592421.83.ЧВБИВЧ152; 25592421.83.ЧВБИВЧ153; 
25592421.83.ЧВБИВЧ154; 25592421.83.ЧВБИВЧ155; 
25592421.83.ЧВБИВЧ156; 25592421.83.ЧВБИВЧ157; 
25592421.83.ЧВБИВЧ175; 25592421.83.ЧВБИВЧ176; 

Херсонська об-
ласть, Олешків-
ський район, в 
межах земель 
Олешківської місь-
кої ради

– 5 182 841,00 2 роки  
11 місяців

Розміщен-
ня рибного 
господар-
ства

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 найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 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

наймену-
вання

реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 ПАТ «Укр-
залізниця»

0081221/372, Виробничий підрозділ «Житомирська дистанція колії» регіо-
нальної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», 
вул. Вокзальна, 15б, м. Житомир, Житомирська обл., МСП 10001

Частина 
майданчика

40075815.355.ХХМНОВ128 Дільниця Коростень-Шепетівка, перегін Майдан-Вила, пост. 
Жло бинський 394 км.пк 4, Хмельницька обл., Шепетівський 
р-н, Су дил ківська сільська рада, за межами населеного пункту

12,21 2 189,0 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного 
обладнання для надання послуг з 
доступу до мережі Інтернет

2 ПАТ «Укр-
залізниця»

0081221/372, Виробничий підрозділ «Житомирська дистанція колії» регіо-
нальної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», 
вул. Вокзальна, 15б, м. Житомир, Житомирська обл., МСП 10001

Частина 
майданчика

40075815.355.ХХМНОВ119 Дільниця Коростень-Шепетівка, з.п. Савичи, 387 км.пк 8, 
Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Хролинська сільська 
рада, в межах населеного пункту – с. Купино 

12,21 2 189,0 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного 
обладнання для надання послуг з 
доступу до мережі Інтернет

3 ПАТ «Укр-
залізниця»

0081221/372, Виробничий підрозділ «Житомирська дистанція колії» регіо-
нальної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», 
вул. Вокзальна, 15б, м. Житомир, Житомирська обл., МСП 10001

Частина 
майданчика

40075815.355.ХХМНОВ118 Дільниця Коростень-Шепетівка, станція Майдан-Вила, 378 
км.пк 2, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Михайлюцька 
сільська рада, в межах населеного пункту с. Михайлючка

12,21 2 189,0 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного 
обладнання для надання послуг з 
доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ Фонду по Хмельницькій 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 – РВ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Чер-
каській області, вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, 
тел. (0472) 66-47-97

Частина приміщення 40112118.1.ЮМЕЮГШ067 вул. Відродження, 16, м. Золотоно-
ша, Черкаська область

1,0 4 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення програмно-технічного комп-
лексу самообслуговування (ПТКС)

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Чер-
каській області, вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, 
тел. (0472) 66-47-97

Частина приміщення 40112118.1.ЮМЕЮГШ069 Автодорога Київ – Одеса 203 км + 
800 м (ліворуч), с/р Родниківська, 
Уманський район, Черкаська область

4,0 13 840,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

3 Державне агентство 
резерву України

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

Частина даху робочої башти еле-
ватора площею 7,6 м2 та частина 
стіни елеватора площею 3,0 м2

– вул. Шевченка,47, м. Золотоноша, 
Черкаська область

10,6 298 300,00 2 роки 363 дні Розміщення технічних засобів і антен 
операторів телекомунікацій, які надають 
послуги рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета 
використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України у користуванні (оператив-
ному управлінні) Чернівецької митниці ДФС, код за ЄДРПОУ користувача 
39465937, 58000, м. Чернівці, вул. Руська, 248м, тел./факс (0372) 55-38-97

Приміщення (1-10) першого поверху адмі-
ністративного будинку (літ. А) міжнародного 
автомобільного пункту пропуску «Сокиряни»

39292197.32.ЯШИЧЛМ061 вул. Могилівська, 28, м. Со-
киряни, Сокирянський район, 
Чернівецька область

6,1 46450,00 
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців Розміщення фінан-
сової установи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ Фонду по Чернівецькій області,  
тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна пло-

ща, м2 
вартість майна за незалеж-

ною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05460798, Чернігівський національний технологічний 
університет, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 
тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44

Будівля готелю, будівля медпункту, будівля клубу, будів-
ля загону 5,6 спортивно-оздоровчої бази «Фортуна»

– м. Чернігів, вул. Урочи-
ще Святе, 26

404,0; 60,5; 
365,2; 220,0

588 262,00; 93 935,88; 
531 765,59; 298 956,71

2 роки 364 дні Для естетичного і фізичного 
виховання, відпочинку і оздоров-
лення дітей

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 
16.00 (крім вихідних), РВ Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ 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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, 
тел.: (044) 456-50-55, факс: (044) 226-25-73

Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення на 1-му поверсі навчального 
корпусу № 1 

– 03068, м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 54/1

113,0 2 497 671,00 
станом на 30.11.2018 

5 років Розміщення їдальні, яка не здій-
снює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти і науки 
України

02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, 
тел.: (044) 456-50-55, факс: (044) 226-25-73

Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення на 1-му поверсі навчального 
корпусу № 7 

– 03115, м. Київ, Львівська 
площа, 14

80,0 1 781 303,00 
станом на 30.11.2018 

5 років Розміщення їдальні, яка не здій-
снює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

3 Міністерство культури 
України

02214202, Державна художня середня школа імені Т.Г. Шевченка, 
04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 4, тел. (044) 458-41-21, 
факс: (044) 456-30-58

Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення на 3-му поверсі (надбудова)

02214202.1.АААДДЛ436 м. Київ, вул. Жамбила 
Жабаєва, 4

17,1 265 900,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців

Розміщення складу непродоволь-
чих товарів

4 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

30723920, ДП «Наш дім», 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34, 
тел.: (044) 290-89-24, факс: (044) 521-98-59 

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення на 1-му поверсі житлової 
будівлі 

– м. Київ, вул. Стратегічне 
шосе, 35

52,80 968 000,00 
станом на 31.10.2018 

2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи

5 Державна служба спеці-
ального зв’язку та захисту 
інформації України

32348248, ДП «Українські спеціальні системи», 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 83б, тел. (044) 481-49-53, факс: (044) 481-49-50

Нерухоме майно –нежитлові примі-
щення на 4-му поверсі адміністра-
тивної будівлі 

32348248.1.ШГШТПУ001 м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 83б

60,10 1 214 000,00 
станом на 31.10.2018 

2 роки 
11 місяців

Розміщення офіса

6 Міністерство освіти і науки 
України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, 
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-5151, 406-7660; 
факс (044) 408-3027

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення

– 03058, м. Київ, вул. Мико-
ли Голего, 7а (на 1-му по-
версі гуртожитку № 10)

197,7 2 965 000,00
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців 

Розміщення: на 71,8 м2 
комп’ютерного клубу; на 11,1 м2 
перукарні; на 111,8 м2 кафе, що 
не здійснює продажу товарів під-
акцизної групи

7 Міністерство молоді та 
спорту України 

14297707, ДП «НСК «Олімпійський», 03150, м. Київ, вул. Велика Ва-
сильківська, 55, тел. (044) 590-6742; факс (044) 590-6732

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення

14297707.1.ЛУЮЧЕК 043 01601, м. Київ, 
вул. Еспланадна, 42 
(на 1-му поверсі будівлі, 
літера А)

240,7 5 893 584,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців 

Розміщення закладу громадського 
харчування (їдальні), що не здій-
снює продаж товарів підакциз-
ної групи

8 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. 206-38-44, факс 
531-36-92 

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення (4-й поверх, кабінет 464 
(дві кімнати) 

37471933.1. ЖРЕЕПН287 01601, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 4

34,9 1 327 900,00 
станом на 31.08.2018

2 роки 
11 місяців

Розміщення офісного приміщення

9 Державне управління 
справами

21710384, Національний комплекс «Експоцентр України», 03127, 
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 тел./факс 596-91-24 

Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення (павільйон № 5 літ. «Ф») 

21710384.6. ААААЛЕ891 03127, м. Київ, просп. 
Академіка Глушкова, 1 

1815,40 22 053 000,00 
станом на 30.11.2018

10 років Розміщення комп’ютерного клубу, 
інтернет-кафе

10 Державна служба статис-
тики України

21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601, 
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел./факс (044) 287-60-35;  
(044) 246-68-58, 

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення (1-й поверх адміністратив-
ної будівлі)

21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Еспланад-
на, 4-6

161,0 4 407 200,00 
станом на 30.11.2018 

2 роки 
11 місяців 

Розміщення офісних приміщень

11 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

00151644, ДП «НДІ «Еластик», 02090, м. Київ, вул. Празька, 5, 
тел. (044) 292-5123 факс (044) 202-7268

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення

– 02090, м. Київ, 
вул. Празька, 5 (на 1-му 
поверсі будівлі корпусу 
№ 1, літера А)

19,9 337 000,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців 

Розміщення суб’єкта господа-
рювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення, а саме 
ремонт взуття та шкіряних виробів 

12 Міністерство освіти і науки 
України 

02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, 
тел. (044) 371-6194 факс (044) 226-2573

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення

– 03057, м. Київ, вул. Ан-
тона Цедіка, 18 (хол 1-го 
поверху спорткомплексу 
«Економіст»)

6,0 115 540,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців 

Розміщення торговельного авто-
мата, що відпускає продовольчі 
товари (1 автомат) 

13 Міністерство освіти і науки 
України

02070944, Київський національний університет імені Тараса  
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-32-94, 
239-33-33; факс 239-33-88 

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення (1-й поверх будівлі 
гуртожитку № 21)

02070944.15. СЦЖГХР595 03022, м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 36

4,0 72536,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарю-
вання, що здійснює побутове об-
слуговування населення

14 Міністерство регіонально-
го 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 – нежитлове при-
міщення      (1-й поверх)

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

10,4 210080,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 
11 місяців

Розміщення буфету, що не здій-
снює продаж товарів підакциз-
ної групи

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

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

 Частина вбудованого нежитлового приміщення загаль-
ною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. Б-3 новий 
аеровокзал за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що пере-
буває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 
Галицького».

Об’єкт оренди перебуває 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: розміщення пункту обміну валют. 
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 4708,26 

грн без ПДВ за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, виходя-
чи із вартості майна – 120784,00 грн без ПДВ, визначеної у звіті про не-
залежну оцінку майна станом на 30. 09. 2018 (орендна ставка: 45 %). 

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 28249,56 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 площею 4,0 м2». 

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за базовий місяць оренди грудень 2018 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 роки 364 дні. 
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. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про 
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки 
майна № 358/18 від 06. 12. 2018. У випадку якщо ініціатор укладення 
договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – 
компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат пере-
можцем конкурсу, у 30-денний 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. 4) о 12.00 на 12-й календарний день після дати опублі-
кування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». 

Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в каб. 4. 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 в конкурсі претенденти подають на розгляд ко-
місії такі матеріали: 

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформа-
ції про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного 
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених 
законодавством 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), розрахунковий рахунок, від-
критий в установі банку; відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кре-
диторської заборгованості за останній рік; довідку 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 написом «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. 

оДесьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Одеській області про 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди 
державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухо-
мого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства 
«Морський торговельний порт «Чорноморськ», орган управління – 
Міністерство інфраструктури України. 

 Назва об’єкта оренди: 
1) будівлі та споруди (інв. № 3759, реєстровий № 01125672. 

2. РАЯИЮК0694) площею 18 713,90 м2 за адресою: Одесь-

ка обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 24, а саме: будівля 
щитової (2Ю) площею 14,50 м2; будівля побутових приміщень складу 
№ 21 (3Ш) площею 32,40 м2; підпірна стінка (№ 116), протяжністю 
119 пог. м; цементне покриття (Ш) площею 18 667,00 м2; 

2) будівлі та споруди (інв. № 4414, реєстровий № 01125672. 
2. РАЯИЮК0791) площею 12 264,60 м2 за адресою: Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 39, а саме: адміністративно-
виробнича будівля (ЗО) площею 2 488,70 м2; будівля табельної 
(ЗМ) площею 38,70 м2; будівля цеху (ЗН) площею 53,90 м2; будівля 
цеху (ЗП) площею 103,3 м2; оглядова ектакада (№ 208); навіс (ЗС); 
огоро жа (№ 131) протяжністю 72,45 пог. м; покриття цементне (ІІІ) 
площею 9 580,00 м2; 

3) будівлі та споруди (інв. № 3311, реєстровий № 01125672. 
2. РАЯИЮК07573) площею 21 870,00 м2 за адресою: Одеська 
обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 41, а саме: підкранові 
колії (№ 16) протяжністю 111 пог. м; підкранові колії (№ 18) протяж-
ністю 170 пог. м; огорожа бетонна (№ 128) протяжністю 111 пог. м; 
покриття цементне (ІІІ) площею 21 870,00 м2, загальною площею 
52 848,50 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Сухолиманська, 24, 39, 41. 

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 120 918 000,00 
(сто двадцять мільйонів дев’ятсот вісімнадцять тисяч грн) гривні 
00 коп. (без ПДВ). 

Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – гру-
день 2018 р. – 1 602 910,26 грн (один мільйон шістсот дві тися-
чі дев’ятсот десять грн) 26 коп. (без урахування ПДВ), у тому 
числі:

розміщення офіса – 11 389,47 грн (одинадцять тисяч триста 
вісім десят дев’ять грн) 47 коп. (без урахування ПДВ);

інше використання нерухомого майна (надання послуг 
з виконання навантажувально-розвантажувальних робіт) – 
1 591 520,79 грн (один мільйон п’ятсот дев’яносто одна тисяча 
п’ятсот двадцять грн) 79 коп. (без урахування ПДВ). 

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

Основні умови конкурсу: 
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою. 

Мета використання: розміщення офіса (313,30 м2), інше ви-
користання нерухомого майна (надання послуг з виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт). 

Строк оренди – 25 (двадцять п’ять) років. 
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – грудень 

2018 р. – 1 602 910,26 грн (один мільйон шістсот дві тисячі дев’ятсот 
десять грн) 26 коп. (без урахування ПДВ) у тому числі:

розміщення офіса – 11 389,47 грн (одинадцять тисяч триста ві-
сімдесят дев’ять грн) 47 коп. (без урахування ПДВ);

інше використання нерухомого майна (надання послуг з виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт) – 1 591 520,79 грн (один 
мільйон п’ятсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот двадцять грн) 79 коп. 
(без урахування ПДВ). 

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

Сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових 
орендних плат (базовий місяць – грудень 2018 р.) – 9 617 461,56 грн 
(без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: 

Одержувач: РВ Фонду по Одеській області
Код: 20984091 
Рахунок: 37318033000044 
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ 
Призначення платежу: гарантійний внесок для участі у конкурсі на 

право оренди державного нерухомого майна площею 52 848,50 м2. 
Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору 

оренди плати не менше як за дванадцять місяців. 
Укласти Угоду про співробітництво (Соціальну угоду) між учас-

ником конкурсу, підприємством – балансоутримувачем та проф-
спілками, що є сторонами чинного колективного договору, щодо 
забезпечення робочими місцями та збереження соціальних гарантій 
працівникам підприємства – балансоутримувача. 

Забезпечення потенційним орендарем робочими місцями на 
постійній основі 100 % співробітників ДП «МТП «Чорноморськ», що 
працюють на терміналах, майно яких передається в оренду, на умо-
вах, що не є гіршими від тих, які закріплені у колективному договорі 
балансоутримувача. 

Здійснення потенційним орендарем інвестицій в об’єкт оренди у 
розмірі не менше ніж 20 млн доларів США згідно з офіційним курсом 
НБУ на дату укладення договору оренди державного нерухомого 
майна протягом терміну дії договору оренди державного нерухо-
мого майна. 

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 розміру орендної плати здійснюється 
учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати. 

Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до дер-
жавного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа 
місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), на-
дання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та ба-
лансоутримувачу. 

Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням. 

Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання 
його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної 
безпеки. 

Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укла-
дення договору оренди на суму, не меншу ніж на його вартість за 
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в по-
рядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлюва-
ти договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застраховано. 

Укладення з балансоутримувачем договору на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат 
зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укла-
дення договору. 

Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання дого-
вору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному ста-
ні, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням 
нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу 
збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 
об’єкта оренди з вини орендаря. 

Заборона суборенди та приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно до третіх осіб. 

Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про 
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення 
стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу. 

Переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 
2 робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання кон-
курсної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протя-
гом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови 
від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір 
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовив-
ся від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти 
договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної 
плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання до-
говору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається 
та перераховується до Державного бюджету України. 

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

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

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

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

заява про участь у конкурсі та документи зазначені в інформа-
ції про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного 
внеску; Угода про співробітництво (Соціальна угода), укладена між 
учасником конкурсу, підприємством – балансоутримувачем та проф-
спілками, що є сторонами чинного колективного договору, щодо 
забезпечення робочими місцями та збереження соціальних гаран-
тій працівникам підприємства – балансоутримувача; відомості про 
претендента: згода щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом 
в день проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним; 
інформація про відсутність застосування санкцій відповідно чинного 
законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юри-

дичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих 
документів; завірена належним чином копія звіту про фінансові ре-
зультати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської 
заборгованості за останній рік; довідка від претендента про те, що 
стосовно нього не порушено справу про банкрутство; 

відомості про претендента для фізичної особи: 
копія документа, що посвідчує особу, або належним чином 

оформлена довіреність; завірена належним чином копія виписки 
або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підпри-
ємців; завірена належним чином копію декларації про доходи або 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку. 

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, 
зазначеним в інформації про оголошення конкурсу, та чинному за-
конодавству. 

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) 
та інші матеріали претендентів подаються до регіонального від-
ділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента. 

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опу-
блікування інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, кімн. № 1113, 11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях 
та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00. 

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв 
про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають ви-
могам конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати прове-
дення конкурсу, до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – 
до 15.00. 

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

Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після 
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати зації» 
об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Одеській облас-
ті за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й по-
верх, кімн. 1112. 

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

Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні 
Фонду по Одеській області за тел. 731-40-59, 731-50-38. 

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

 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. 
№ 4, 5 на цокольному поверсі 4-поверхового головного учбо-
вого корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий № 00493758. 1. 
БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею 77,60 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної 
зооветеринарної академії. 

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку, на 15. 11. 2018 становить 358 600,00 грн. без ПДВ. 

Орган управління: Міністерство освіти і науки України. 
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 7330,56 грн (без ПДВ) або надати 
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкур-
су 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 державного 
майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, при-
значення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника кон-
курсу з оренди. 

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без урахування 
ПДВ становить 1221,76 грн, при орендній ставці 4 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну оцінку. У подаль-
шому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси 
інфляції. 

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдальні, 
яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі. 

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-
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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 на його вартість за висновком про вартість/актом оцін-
ки, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, 
затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно 
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії дого-
вору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завіре-
них 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 – 1 (один) рік. Подальше продо-
вження 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 балан-
соутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 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 15.02.13 № 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 10.00 
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 10.00. 

  2. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 
№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, V, які розташовані на першому 
поверсі (ліва сторона) 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2, 
інв. № 101320010, реєстровий № 30036001. 14. АААДДЛ746, 
літ. «А-9», загальною площею 108,50 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Гвардійців Широнінців, 39, що перебуває на балансі Харківської 
державної академії культури. 

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку, на 02.11.2018 становить 761 200,00 грн без ПДВ. 

Орган управління: Міністерство культури України
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 23340,96 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 платою 
за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без урахування 
ПДВ становить 3890,16 грн, при орендній ставці 6 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну оцінку. У подаль-
шому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індек си 
інфляції. 

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що 
не здійснює продаж продовольчих товарів підакцизної групи. 

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/актом оцінки, 
у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, зато-
плення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно по-
новлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього 
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. Подальше викорис-
тання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чин-
ного 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 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 менше 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 10.30 
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 10.30. 

 3. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 9, 
яка розташована на першому поверсі 4-поверхової будівлі ви-
робничого корпусу, інв. № 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017, 
літ. «П-4», загальною площею 62,80 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного 
підприємства Науково-дослідний технологічний інститут приладо-
будування. 

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі Звітом про незалежну 
оцінку, на 15.11.2018 становить 190 600,00 грн без ПДВ. 

Орган управління: Державне космічне агентство України. 
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі 

шести стартових орендних плат – 14611,08 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 плати 
за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – грудень 2018 року, яка без урахування 
ПДВ становить 2435,18 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну оцінку. У подаль-
шому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси 
інфляції. 

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення вироб-
ництва. 

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/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 – 1 (один) рік. Подальше викорис-
тання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чин-
ного законодавства. 

11. Заборона приватизації, суборенди та укладення орендарем 
договорів про спільну діяльність. 

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 балан-
соутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
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 
11.00 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 11.00. 

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; про-
позиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної пла-
ти, 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). 

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України. 

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 його розташування. 

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

ПіДСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області 
про результати конкурсу, який відбувся 25.01.2019, 
щодо визначення переможця конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати 
за принципом аукціону на право оренди

Частина об’єкта «Виробничо-опалювальна котельня» (інв. № 272), 
що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, 
м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «Г», та перебуває на балансі 
ДСП «Чорнобильська АЕС», а саме: головний корпус ВОК з укриттям 
для димососів площею 5003,90 м2 (у тому числі 4 167,3 м2 – площа 
основної будівлі та 836,6 м2 – площа укриття для димососів) без про-
сторого решітчастого каркасу (несучої башти) димової труби; склад 
хімічних реагентів площею 319,10 м2; будівля очищення промстоків з 
будівлею насосної станції пожежогасіння площею 249 м2; мазутона-
сосна площею 427,7 м2; холодний склад матеріалів площею 482,4 м2; 
ємності у кількості 15 шт. обсягом: (5000 м3 – 2 шт., 1000 м3 – 2 шт., 
400 м3 – 2 шт., 200 м3 – 2 шт., 160 м3 – 1 шт., 40 м3 – 1 шт., 25 м3 – 
4 шт., 10 м3 – 1 шт.). 

Вирішено укласти договори оренди з єдиним учасником конкур-
су – ТОВ «Бердичівська Теплоелектростанція» (ідентифікаційний 
номер 42626158). 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про визначення переможця конкурсу на право оренди 
державного майна, що відбувся 24.01.2019

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення 
щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській об-
ласті договору оренди державного майна: нежитлового приміщення – 
частини кімн. № 50 (вестибуль) на першому поверсі 4-поверхового 
головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, реєстровий 
№ 00493758. 1. БЕШСНП7581, літ. «А-4», загальною площею 8,0 м2 
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної 
зооветеринарної академії, з єдиним претендентом, що взяв участь у 
конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його 
проведення, – ФОП Загайко Ю. В. 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про результати 
конкурсу щодо визначення орендаря державного нерухомого 
майна, проведеного 21.01.2019 

На право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, яке перебуває на балансі Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 49, загальною площею 2,0 м2, конкурсною комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди із єдиним учасником конкурсу, ціно-
ва пропозиція якого відповідає умовам конкурсу: ФОП Нестеренко 
Микитою Євгеновичем. 

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

ІНФОРМАЦІЯ 
Білгород-Дністровської Квартирно-експлуатаційної частини 
району про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Білгород-Дністровська КЕЧ району, адреса: 67700, м. Білгород-
Дністровський, вул. Лікарняна, 1а.

 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове примі-
щення, розташоване в будівлі сховища техніки (інв. № 26) на 
території військового містечка № 6, за адресою: Одеська обл., 
Білгород-Дністровський район, ст. Кантемир, на території Мараз-
ліївської сільської ради.

Мета використання – зберігання сільськогосподарської продукції, 
орендна ставка – 15%. 

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну 
оцінку на 05.11.18 становить 270 518,00 грн без урахування ПДВ. 

Стартова орендна плата становить без урахування ПДВ 
3 428,82 грн (за базовий місяць – листопад 2018 р.).

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції. 

Балансоутримувач об’єкта оренди: Білгород-Дністровська 
квартирно-експлуатаційна частина району. 

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

Основні умови конкурсу та вимоги до використання 
об’єкта:

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – листопад 2018 р. становить 3 428,82 
грн (без ПДВ), але не нижче, ніж передбачено постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями). 

2. Забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної 
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна 
орендна плата. 

3. Страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у 
звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

4. Використання приміщення в будівлі сховища техніки для збе-
рігання сільськогосподарської продукції. 
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5. Обов’язкове здійснення поточного та косметичного ремонтів 
нежитлових приміщень за рахунок орендаря. 

6. Термін дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) мі-
сяців з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного 
законодавства. 

7. Умови відновлення (поліпшення) спеціалізованого майна за 
обов’язковим погодженням з орендодавцем. 

8. Право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати 
контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди. 

9. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендова-
ному приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речо-
вини і матеріали. 

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

11. Зобов’язання збереження або створення робочих місць. 
12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-

ності на орендоване майно до третіх осіб. 
13. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом 

оренди та за прилеглу територію. 
14. Компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укла-

дення договору оренди замовнику витрат на проведення незалежної 
оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової 
орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку – протягом 10 кален-
дарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу. 

15. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями. 

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

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 (із змінами). 

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, 
та чинному законодавству України. 

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 
14 календарних днів з дати опублікування до 16. 00 останнього дня 
(кімн. 7) за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарня-
на, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району, в конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних 
осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта 
оренди (адреса, площа, балансоутримувач). 

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповнова-
жені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо 
розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запе-
чатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної 
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропо-
зицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до 
початку проведення конкурсу. 

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний 
день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 67700, 
м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-
Дністровська КЕЧ району (кімната № 7). 

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

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Одеська 
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, телефон для 
довідок (04849)33978. 

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: нежитлове приміщен-
ня складу (інв. № 4) площею 37,3 м2 військового містечка № 109, 
що перебуває на балансі КЕВ м. Житомир, за адресою: м. Житомир, 
вул. Київське шосе, 42. 

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповід-
но до звіту про незалежну оцінку станом на 30.09.2018 становить 
111011,00 грн. 

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно Ме-
тодики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції 
її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, 
становить 376,33 грн за базовий місяць жовтень 2018 р. (при засто-
суванні річної орендної ставки на рівні 4% під буфет у в/ч). 

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 зазначеного об’єкта оренди порівняно з оренд-
ною платою за базовий місяць оренди – жовтень 2018 р., що 
становить 376,33 грн (без ПДВ), але не нижче ніж передбачено 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змі-
нами та доповненнями. 

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’єктів оренди з метою 
перевірки стану об’єктів відповідно до напряму використання за ці-
льовим 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 уразі не внесення завдатку договір оренди розривається. 

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

10. Безумовне дотримання вимог перепускного режиму війсь-
кової частини. 

11. 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, крім того: заяву 
про участь в конкурсі, проект договору оренди, підписаний учасни-
ком конкурсу і завірений печаткою (за наявності), документи, що по-
свідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника 
конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 

числі запропонований учасником конкурсу розмір 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 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 в газеті об 11.00 
у 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 
Квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова про об’єкт 
нерухомого військового майна, який пропонується до 
передачі в оренду на конкурсній основі

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: 
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, 
вул. Батуринська, 2. 

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові при-
міщення пожежно-інвентарного пункту інв. 426 військо-
вого містечка № 58, розташованого за адресою: м. Львів, 
вул. Авіаційна,5. 

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
чинного законодавства України, становить 969,95 грн (без ПДВ) 
за базовий місяць оренди – листопад 2018 року. 

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню 
на індекс інфляції, згідно вимог чинного законодавства України. 

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

з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності. 

2. Використання нерухомого військового майна: для розміщен-
ня складів. 

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються 
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасни-
ка конкурсу. Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 
5 календарних днів до дати проведення конкурсу. 

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після публікації цієї інформації в приміщенні актового залу КЕВ 
м. Львова. 

Телефон для довідок з питань конкурсу: (032) 255-74-80. 
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії 

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

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи з наданням повноважень, та 
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену 
належним чином копію звiту про фiнансовi результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство; 

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію 
декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку копiю 
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника 
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи з наданням повноважень, та копію до-
кумента, що посвідчує представника фізичної особи; 

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпе-
чення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку 
та гарантії), додатковi пропозицiї до договору оренди; платіжне до-
ручення з відміткою банківської установи, щодо перерахування суми 
конкурсної застави (гарантії) в розмірі шість стартових орендних плат; 
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу. 

При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде 
забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 
16.09.2015 № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)». 

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Мукачево про об’єкт нерухомого військового  
майна, який пропонується до передачі  
в оренду на конкурсній основі

 Відомості про об’єкт оренди: технологічний майданчик пло-
щею 1000 м2, розташований за адресою: Закарпатська область, 
м. Мукачево, вул. І. Зріні, 153 та перебуває на балансі КЕВ м. Мука-
чево. Стан – задовільний. 

Місцезнаходження об’єкта оренди: 89600, Закарпатська область, 
м. Мукачево, вул. І. Зріні, 153, військове містечко № 12

Балансоутримувач: КЕВ м. Мукачево .
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 

31.10.2018 становить 907923,00 гривень без ПДВ. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – 

листопад 2018 року) при рекомендованому використанні об’єкта 

з метою розміщення мийок самообслуговування орендна ставка 
15%) – 11507,92 гривень без ПДВ. 

Основні умови конкурсу для об’єкта:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання 

зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної 
плати. 

2. Своєчасна сплата орендної плати (не пізніше 15 числа місяця, 
наступного за звітним). 

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди. 
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом орен-

ди, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
власних коштів та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями. 

5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базо-
вий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 3 (три) 
місяці оренди. При цьому орендар вносить зазначений завдаток про-
тягом 10 (десяти) днів з моменту укладення договору оренди, а у разі 
невнесення завдатку – договір оренди розривається. 

6. Сплата переможцем конкурсу витрат, пов’язаних зі здійсненням 
незалежної оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності.

7. Заборона будівництва капітальних будівель та споруд на тех-
нологічному майданчику, дотримання вимог експлуатації об’єкта та 
забезпечення пожежної безпеки. 

8. Заборона суборенди, приватизації (викупу) та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб.

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

Конкурс буде проведено в Квартирно-експлуатаційному від-
ділі м. Мукачево за адресою: 89600, м. Мукачево, вул. Бере-
гів ська-об’їзна, 1а, о 10.00 по завершенні 20 кален дарних днів 
після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi прива-
тизації». 

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

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

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду 
державного майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження 
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності», крім 
того: заяву про участь у конкурсі; документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспро-
можність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство (крім 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 конкур-
су, пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гаран-
тія тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу. 

Телефон для довідок: (03131) 3-86-04, електронна адреса 
kevmuk@ukr.net. 

ІНФОРМАЦІЯ 
Київського КЕУ про об’єкти нерухомого військового майна, 
які пропонуються до передачі в оренду на конкурсній основі

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Ки-
ївське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 
2/32, а/с 37 (фактичне розташування: м. Київ, вул. Курська, 13а).

 Назва об’єкта і його місцезнаходження: частина нежитлових 
приміщень будівлі площею 150,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. По-
ліська, 28, військове містечко № 147, інв. № 266. 

Балансоутримувач: Київське КЕУ. 
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, 

яка виконана станом на 31.10.2018, становить 982 200,00 грн (без 
урахування ПДВ). 

Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 
8 784,29 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – грудень 
2018 року під розміщення суб’єкта малого підприємництва для ви-
робництва виробів з каменю та граніту. 

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню 
на індекси інфляції. 

Термін оренди – 2 роки 11 місяців. 
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико-

ристання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначен-

ням; найбільший запропонований розмір місячної орендної пла-
ти за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з по-
чатковим розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, 
не меншому ніж одна місячна орендна плата, протягом місяця з 
моменту укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати 
з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку ко-
мунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладен-
ня прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту 
укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодав-
цю за комунальні послуги), компенсація земельного податку під 
об’єктом оренди та за прилеглу територію, компенсація витрат за 
виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; 
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна 
за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна 
на користь орендодавця за вартістю, не меншою ніж встановлено 
незалежною оцінкою, ефективне використання об’єкта оренди від-
повідно до його призначення та умов договору оренди; заборона 
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб, дострокове розірвання договору у разі здійснення за-
ходів з будівництва житла для військовослужбовців на земельній 
ділянці, де розташований об’єкт оренди. 

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 26.07.2000 № 1549/241, крім того: 
заяву про участь у конкурсі, копію ліцензії на здійснення юридичною 
особою діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвід-
чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені но-
таріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і 
кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропо-
нований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відо-
бражається 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: по завер-
шенні 20 календарних днів з моменту публікування цієї інфор-
мації за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіатора Антонова, 2/32, 
а/с 37. Контактний телефон: (044) 242-81-99. 
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’єКтів оціноЧної діялЬності

вінницьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій 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: нежитлові вбудовані приміщення: 
на 1-му поверсі – 158,1 м2 (№ 98 (144,6 м2), № 99 (13,5 м2); 
на 2-му поверсі – 824,2 м2 (част. № 2 – 256,7 м2, част. № 3 – 
74,0 м2, № 4 – 33,5 м2, № 5 – 16,8 м2, № 6 – 1,5 м2, № 7 – 
15,9 м2, № 8 – 11,6 м2, № 9 – 18,7 м2, № 10 – 1,2 м2, № 11 – 
2,5 м2, № 12 – 92,3 м2, № 13 – 13,2 м2, № 14 – 17,7 м2, № 15 – 
66,3 м2, № 16 – 23,8 м2, № 17 – 40,5 м2, № 18 – 17,6 м2, 
№ 19 – 1,7 м2, № 21 – 5,4 м2, № 22 – 6,1 м2, № 23 – 12,0 м2, 
№ 24 – 1,5 м2, № 25 – 6,8 м2, № 26 – 12,5 м2, № 26 – 12,5 м2, 
№ 27 – 11,1 м2, № 28 – 27,2 м2, № 29 – 7,5 м2, № 30 – 5,4 м2, 
№ 31 – 17,2 м2, № 32 – 3,0 м2, № 33 – 3,0 м2) загальною пло-
щею 982,3 м2, будівлі їдальні (літ. А), що перебувають на балансі 
Вінницького національного технічного університету. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 
5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Замовник робіт з оцінки – Ре-
гіональне відділення Фонду по Вінницькій області, (0432) 67-52-17, 
vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ПП «Санчо». Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів): 31 приміщення, 2 частини 
приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів, станом на 29.01.2019: відновна – 506941,20 
грн; залишкова – 40557,52 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2019.

 2. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні (літ. № 1) площею 
746,2 м2 з ґанком, що не увійшла до статутного (складеного) капі-
талу ВАТ «Південьзахідшляхбуд» та перебуває на позабалансовому 
рахунку ПАТ «Південьзахідшляхбуд». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Вінниця, вул. Промислова, 7а. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору 
оренди. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Вінницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки – ТОВ «Вольта інвест». Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
альних активів): 1 будівля. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів, станом на 31.12.2014: відновна – 
304031,22 грн; залишкова – 74038,86 грн. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцін-
ки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудовано-
го приміщення технічного поверху площею 13,51 м2; частина 
даху площею 40,0 м2 12-поверхової адміністративної будівлі 
(літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статис-
тики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії 
договору оренди. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.  
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1 частина приміщення, 1 частина даху. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 31.12.2018: відновна – 30507,29 грн; залиш-
кова – 1458,74 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
(№ 5 – № 8) загальною площею 36,8 м2 на 1-му поверсі адмі-
ністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головно-
го управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, 
вул. Пушкіна, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. За-
мовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцін-
ки – ПП «Агролад-П». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 
4 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів станом на 31.12.2018: відновна – 94418,65 
грн; залишкова – 71156,62 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. Дата оцінки (дата на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2019.

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
част. № 2 (2,9 м2), № 8 (12,1 м2) загальною площею 15,0 м2 на 
11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають 
на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, вул. Хмель-
ницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Замовник ро-
біт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області, 
(0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки – ФОП 
Кушнарьов М. С. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з ана-
літичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 
1 частина приміщення, 1 приміщення. Балансова залишкова вартість 
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2019: 
відновна – 8551,85 грн; залишкова – 579,95 грн. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки 
(дата на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-

вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

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

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

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 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 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. Вінниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення 
до 17.00 18.02.2019 (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 22.02.2019 о 10.00 у Регіональному від-
діленні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій 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, соціально-культурного призначення – їдальня-
магазин з обладнанням (7 одиниць) за адресою: Вінницька обл., 
Козятинський р-н, с. Садове, вул. Центральна, 6, що знаходиться 
на зберіганні ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ 5527692. 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 Вінницькій 
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): їдальня-магазин складається з частини 
приміщень загальною площею 171,4 м2 в одноповерховій будівлі 
їдальні, магазину, клубу літ. А, а саме: приміщення з № 1-1 до № 1-3 
площею 85,5 м2, прибудови з ґанком літ. А1; приміщення з № 2-4 до 
№ 2-9 площею 85,9 м2 будівлі літ. А. Обладнання – 7 одиниць: холо-
дильник – 2 шт.; електроплита – 1 шт.; ваги – 1 шт.; шафа – 1 шт.; 
плита газова – 1 шт.; холодильник – 1 шт. Балансова залишкова 
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: немає. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель, 
обладнання. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 4,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будівля лазні площею 47,91 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ВСАТ «Комсомольське», код 
за ЄДРПОУ 05527692, розташована за адресою: 22133, Вінницька 
обл., Козятинський р-н, с. Садове, вул. Бригадна, 7 та знаходиться 
на зберіганні ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ 05527692. 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 Вінницькій 
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-
вестицій, нематеріальних активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – одноповерхова адміністратив-
на будівля АТЦ площею 63,2 м2, що перебуває на позабалансо-
вому рахунку ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК», код за ЄДРПОУ 
31187853, яка розташована за адресою: 22162, Вінницька обл., 
Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4а. 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 Вінницькій 
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціо-
нальним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.01.2019.

 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будівля лазні загальною площею 
138,9 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу 
САТ «Уладівське», код за ЄДРПОУ 00385649, розташована за адре-
сою: 22325, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Журавне, вул. В. Васи-
левської, 44. 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 
Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-

вестицій, нематеріальних активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 3,1 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності ма-
лої приватизації, окреме майно – нежитлове вбудоване при-
міщення № 58 площею 25,3 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі, що не увійшло до статутного капіталу 
ЗАТ «Вінницький кущовий інформаційно-обчислювальний центр», 
код за ЄДРПОУ 5521867, за адресою: 21100 м. Вінниця, вул. Хмель-
ницьке шосе, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділен-
ня Фонду по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будівля лазні загальною площею 
149,6 м2, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу 
КСП «Красне», код за ЄДРПОУ 00495154, розташована за адресою: 
23204, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Махнівка, вул. Фести-
вальна, 29. 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 
Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-
вестицій, нематеріальних активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 3,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – нежитлові будівлі: корівник літ. 
«Е» загальною площею 949,8 м2, вагова літ. «І» загальною пло-
щею 18,7 м2, вбиральня літ. «О» загальною площею 6,8 м2, 
склад-комора літ. «Р», «Р1», «Р2», «Р3» загальною площею 
436,1 м2, які не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Колибабин-
ське», код за ЄДРПОУ 0118397 та знаходяться на зберіганні АПНВП 
«Візит», код за ЄДРПОУ 02129063, розташовані за адресою: 22072, 
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Колгоспна, 1а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-
платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, не-
завершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 4. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-
вестицій, нематеріальних активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональ-
ним призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 4,2 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019.

 8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будівля: лазні з прибудованою 
котельнею площею 261,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Красносільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 37513894, 
яка розташована за адресою: 24421, Вінницька обл., Бершадсь-
кий р-н, с. Красносілка, вул. Заводська, 10а. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шля-
хом продажу на аукціоні з умовами. Замовник-платник робіт з оцін-
ки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області (67-26-08, 
vinnytsia@spfu.gov.ua). Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будів ниц-
тва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів): 1. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів: немає. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі 
будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призна-
ченням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки: 4,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка  
майна): 31.01.2019.

 9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності малої 
приватизації, окреме майно – будівля: прохідної загальною пло-
щею 114,1 м2, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 
30 та перебуває на балансі ПрАТ «Будмаш». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом 
викупу. Замовник-платник робіт з оцінки – Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій області (67-26-08, vinnytsia@spfu.gov.ua). Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ста-
ном на 31.12.2018: 968,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним 
призначенням. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн. 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 державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

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

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

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

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
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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. Вінниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення 
до 17.00 14.02.2019 (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 у конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться 20.02.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, 
м. Вінниця, 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 143,6 м2 та майданчик перед входом до будівлі площею 
14,0 м2. Балансоутримувач: Філія «Одеське управління військової 
торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Адреса: Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Всебратське-2, 62. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській області. Платник – ФОП Житник І. М. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель 
та майданчики.

 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
30,4 м2 (в т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий 
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Плат-
ник – ФОП Тьоплий А. С. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель.

  3. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 
106,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр 
професійно-технічної освіти туристичного сервісу». Адреса: м. Дні-
про, узвіз Крутогірний, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ 
«АЛЛО». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики 
та замощення.

 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення пло-
щею 632,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне 
відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту Мі-
ністерства освіти і науки України. Адреса: м. Дніпро, вул. Марата, 
2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств» ДМР. 
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: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 16,0 м2 (у т. ч. 1,6 м2 – площа загального корис-
тування). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської 
служби України у Дніпровському районі Дніпропетровської області. 
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 2. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду 
по Дніпропетровській області. Платник – Адвокат Міронов Віктор 
Олександрович. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: при-
міщення та частини будівель.

 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 65,4 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО Павлоград-
ський хімічний завод». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вул. Сташкова, 12б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ППФ 
«ВК-Стрелец». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: при-
міщення та частини будівель.

  7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 46,98 м2 (у т. ч. 7,83 м2 – площа загально-
го користування). Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне 
об’єднання». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. 
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відді-
лення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Кобилян-
ська М. Ю. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 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, внесени-
ми наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну вико-
нання робіт (у 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 лютого 2019 р. 

Конкурс відбудеться 21.02.2019 об 11.00 у регіональному 
відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДонецьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Донецькій області про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки індивідуально-визначеного 
майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-
міщення площею 43,4 м2 з ґанком площею 4,2 м2, що скла-
дають 1/4 частину житлового будинку, перебувають на балансі 
Виробничого підрозділу «Лиманське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 
споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 41149437). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 
б. 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, 
телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко Ю. М. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки –2,5 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, зокрема, 
порівняної площі.

 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-
міщення загальною площею 316,5 м2 учбового корпусу (реє-
стровий номер 35498822.1.ЯРХСЖП492), що перебувають на 
балансі Державної освітньої установи «Інститут підвищення квалі-
фікації та перепідготовки кадрів», код за ЄДРПОУ 35498822. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, 
бульв. Машинобудівників, 32. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по До-
нецькій області, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Донбаський 
інститут техніки та менеджменту – дочірнє підприємство Міжна-
родного науково-технічного університету. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 28.02.2019. Очікувана найбільша ціна по-
слуг з оцінки – 3,13 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 державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних 
з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календар-
них днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загаль-
ну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, 
що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оціню-
вачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання 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 відділенні 
Фонду державного майна 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 відді-
лення Фонду державного майна України по Донецькій області (3-й 
поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити на-
зву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або 
прізвище, 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

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення 
площею 10,9 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), 
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служ-
би України у Ємільчинському районі у Житомирській області. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, 
вул. Соборна, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладен-
ня договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – 
Регіо нальне відділення Фонду по Житомирській області; платник 
робіт з оцінки – ФОП Коденко О. М. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

  Найменування об’єкта оцінки № 2: частина нежитлово-
го приміщення (фойє) площею 3,0 м2 будівлі навчально-
адміністративного корпусу № 1, що перебуває на балансі Буді-
вельного коледжу Житомирського національного агроекологічно-

го університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. С. Бандери, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – 
Регіо нальне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Конопліцький М. І. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення 
площею 17,8 м2 на 8-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Жито-
мирській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. М. Сціборського, 6а. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замов-
ник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ФОП Хоменко А. О. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для 
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлове приміщення 
площею 55,5 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що пе-
ребуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сці-
борського, 6а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіо-
нальне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – Громадська організація «Бренд». Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки під час обрання переможця – 1600,00 грн. Подібні для 
об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового при-
міщення площею 3,0 м2 будівлі гуртожитку № 5, що перебуває на 
балансі Житомирського агротехнічного коледжу. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Житомир, пров. Учбовий, 21. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцін-
ки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Ю. Л. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, 
частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 6: частина нежитлового при-
міщення площею 4,0 м2 будівлі гуртожитку № 2, що перебуває на 
балансі Житомирського агротехнічного коледжу. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська, 96б. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата оцін-
ки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Полчанов Ю. Л. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, 
частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення 
площею 32,2 м2 будівлі магазину (літ. А), що перебуває на ба-
лансі Державної організації «Комбінат «Рекорд». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 269. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата 
оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Бичкова Т. А. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 1600,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, 
частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлове приміщен-
ня площею 13,6 м2 в будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі 
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди, 53. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата 
оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гаркуша Г. Г. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, 
частини будівель.

 Найменування об’єкта оцінки № 9: нежитлові приміщення 
площею 68,8 м2 в будівлі (літ. В-1), що перебуває на балансі 
Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. Стадіонна, 1а. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата 
оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гаврилюк А. А. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 1800,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, 
частини будівель.

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, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції 
наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) (далі – По-
ложення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

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

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

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
підтвердних документів.

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

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального 
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відділен ня Фонду державного майна України по Житомирській об-
ласті (каб. 401) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазна-
чити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня 
опубліку вання цієї інформації об 11.00 у Регіональному відді-
ленні Фонду по Житомирській області за адресою: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефона (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

 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 3) пло-
щею 12,3 м2 першого поверху адмінбудинку літ. А. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шев-
ченка, 40. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської 
служби України в Іршавському районі Закарпатської області. Мета 
проведення незалежної оцінки: для укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт 
з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області. 
Платник робіт з оцінки: Адвокат Данканич В. В. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. Подібними до 
об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель адміністративної 
нерухомості. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 
2400 грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 
5 календарних днів.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного 
майна від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної 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 з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вар-

тості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з надан-
ням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів – за-
ява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практич-
ного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформа-
цією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).

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 найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 
конверті до служби діловодства Регіонального відділення Фонду по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собра-
нецька, 60 (каб. 313) до 15 лютого 2019 року 15.45 (включно).

Конкурс відбудеться 21 лютого 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). Електронна 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: нежитлові приміщення № 3, з № 10 
до № 17 включно, частини приміщень спільного користуван-
ня № 1, 2, 4, 18 площею 30,9 м2, загальною площею 98,3 м2 
будівлі студентського побутового павільйону (літ. А-1). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь. 
просп. Богдана Хмельницького, 20/1. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет. Платник робіт з оцінки: ФОП Абдуллаєва З. Е. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 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.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку (літ. 
А-9, реєстровий номер 02543845.1.ЧРИАЯГ002) загальною 
площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів,15. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпро-
рудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: Приватне 
акціонерне товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: конструктивні частини будівель (частини даху), під 
розміщення передавальних пристроїв.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 19,41 м2 та 
частина приміщення технічного поверху площею 5,0 м2, загаль-
ною площею 24,41 м2 корпусу А (літ. А-6). Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Ба-
лансоутримувач майна: ДП «Український науково-дослідний інститут 
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: 
ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 3200 грн.Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: примі-
щення та частини будівель, конструктивні частини будівель (частини 
даху), під розміщення передавальних пристроїв.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення вбудовані в 
перший поверх чотириповерхової будівлі (літ. А. приміщення з 
№ 34 до № 38 включно, приміщення з № 44 до № 47 включно), 
загальною площею 113,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., смт Більмак (стара назва Куйбишеве ), вул. Цен-
тральна ( стара назва Леніна), 43. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського держав-
ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з 
оцінки: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 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.

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ з 1 до 
6 включно, з 20 до 28 включно), вбудовані в одноповерхову 
будівлю пошти літ. «А,а» реєстровий номер 21560045.800.АА-
АЖЖБ332, загальною площею 157,7 м2 відповідно до плану 
поверху та експлікації приміщень з технічного паспорту будівлі.  
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. По-
кровська, буд. 36. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: Акціонерне 
товариство «Райффайзен Банк Аваль». Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3 200 грн. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель; за функціональ-
ним призначенням: адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського 
харчування тощо.

 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 84, 85 за-
гальною площею 44,7 м2 будівлі (літ. А-4, А’). Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищій навчальний 
заклад «Запорізький будівельний коледж». Платник робіт з оцінки: 
ФОП Макаренкова Т. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна) – 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель; за функціональним призначенням: 
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухо-
мість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо.

 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 100,0 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Іва-
на Алексєєва, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою продовження терміну договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Мелітопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне 
товариство «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна) – 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 3200 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
конструктивні частини будівель (частини даху), під розміщення пе-
редавальних пристроїв.

 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
№ 526, 527 (у складі кабінету № 526, 527-2 площею 23,6 м2 та 
частини коридору № 526, 527 -1 площею 1,05 м2) загальною 
площею 24,65 м2 на п’ятому поверсі будівлі (літ. А-6). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
договору оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство 
«Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, спла-
вів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ТОВ «СЕЛТ». Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 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.

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 здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваним 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 листом 
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’єкта оціночної 
діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну доку-
ментацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, 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, ви-
даного претенденту Фондом державного майна України; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; інформація про претендента (додаток 5 до Положен-
ня); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 

оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі 
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, 
що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є не-
читабельними), бали за відповідними критеріями не зараховуються; 
3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному 
окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання ро-
біт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в 
одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД 
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної 
документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в 
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 
22.02.2019 (включно).

Конкурс відбудеться 28.02.2019 о 10.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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 приміщення господарської будівлі з котель-
нею загальною площею 29,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Ка-
гарлик, вул. Комунарська, 16, що перебуває на балансі ДУ « Центр 
громадського здоров’я МОЗ України». Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. 
Дата оцінки: 31.12.2018. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ФОП Кукоба Юрій Іванович. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністра-
тивного призначення.

 2. Частина нежитлового приміщення територіального сер-
вісного центру № 3243 загальною площею 9,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4а, що перебуває 
на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладен-
ня договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне 
відділення Фонду по Київській області. Платник: ПАТ «Комерційний 
Індустріальний Банк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщен-
ня, частини будівель адміністративного призначення.

 3. Частина нежитлового приміщення територіального сер-
вісного центру № 3241 загальною площею 9,3 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Баришівка, вул. Польова, 5, що перебуває на балансі 
Регіонального сервісного центру МВС в Київській області. Мета оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: ПАТ «Комерційний Індустріаль-
ний Банк». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. По-
дібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель адміністративного призначення.

 4. Частина нежитлового приміщення територіального сер-
вісного центру № 3249 загальною площею 5,7 м2 за адресою: 
Київська обл., Ставищенський р-н, с. Винарівка, вул. Лісова, 39, що 
перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Ки-
ївській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Плат-
ник: ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк». Очікувана найбільша 
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть 
вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного при-
значення.

 5. Будівля «Модуль» площею 955,7 м2 з прилеглим бетоно-
ваним майданчиком площею 180,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебувають на балансі ДСП 
«Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. 
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Плат-
ник: ТОВ «Українські юридичні Експерти». Очікувана найбільша ціна 
надання послуг: 4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вва-
жатися: будівлі виробничого, виробничо-складського призначення 
порівняної площі, майданчики, замощення.

 6. Приміщення навчального корпусу № 2 загальною пло-
щею 18,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ле-
ваневського, 52/4, що обліковується на балансі ДВНЗ «Білоцерків-
ський механіко-енергетичний технікум». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. 
Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ФОП Бондаренко О. Г. Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного 
призначення.

 7. Нежитлове приміщення загальною площею 38,2 м2 за 
адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, 
що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 
ФОП Шиян В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель адміністративного призначення.

 8. Частина приміщення № 1 адміністративно-побутового 
корпусу площею 3,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, 
просп. Ентузіастів, 7, що перебуває на балансі ДІЇ «НАЕК «Енергоа-
том» в особі ВП «Атомремонтсервіс». Мета оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 
28.02.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській 
області. Платник: Державний ощадний банк України ПАТ Філія – Чер-
нігівське обласне управління. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: при-
міщення, частини будівель для розміщення банкоматів.

 9. Частина приміщення № 1 (інв. № АРС-53-103005635/2) 
в будівлі адміністративно-побутового корпусу з автомати-
зованою системою управління загальною площею 3,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що об-
ліковується на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енерго-
атом». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: 
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: філія 
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» у м. Чернігів. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель для роз-
міщення банкоматів.

 10. Нежитлове приміщення загальною площею 430,1 м2 
за адресою: Київська обл., Таращанський р-н, с. Лука, вул. Завод-
ська, 6, що перебуває на балансі ПАТ «Лучанський цукровий завод». 
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Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 
ФОП Найдич Л. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель торговельного призначення.

 11. Нежитлове приміщення загальною площею 30,4 м2 за 
адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Рево-
люції, 1, що перебуває на балансі Київська міська дирекція ПАТ «Ук-
рпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2019. 
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Плат-
ник: Фармацевтично-виробниче КП «Аптека-Димер». Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного 
призначення.

 12. Гідротехнічна споруда – Вантажна набережна загаль-
ною площею 8 313,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський 
р-н, с. Кийлів, що перебуває на балансі ДП «Адміністрація річкових 
портів». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник: Регіональне 
відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ІНТЕРПРОМІН-
ВЕСТ УКРАЇНА». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 12100 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, 
аналогічного функціонального призначення.

 13. Частина приміщення № 311 на 2-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» (інв. 47578) загальною площею 3,2 м2 за 
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, 
що обліковується 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 «ЮКРЕЙН ФАЙНЕНШИНАЛ ТЕХНО-
ЛОДЖИЗ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. По-
дібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель торговельного призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відді-
лення фонду по Київській області конкурсну документацію, яка 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, у редакції, затвердженій нака-
зом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України від 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 21.02.2019 об 11.00 у Регіональ ному 
відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, 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: частина нежитлового приміщення 
площею 6,8 м2 на другому поверсі будівлі навчального кор-
пусу № 5 (літ. «А-9»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП 
Галясок Олег Орестович.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
загальною площею 5,8 м2 у фойє навчального корпусу № 1. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. 
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Карпінського, 2/4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гу-
менчук Тарас Петрович.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення (вестибуль) загальною площею 14,0 м2 на першому 
поверсі будівлі гуртожитку № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Лукаша, 4. Балансоутримувач: НУ «Львівська політех-
ніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Лукаша, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 

майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак 
Дмитро Михайлович.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення (вестибуль) загальною площею 16,0 м2 на першо-
му поверсі будівлі гуртожитку № 10. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Відкрита, 1. Балансоутримувач: НУ «Львівська 
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування зе-
мельної ділянки: м. Львів, вул. Відкрита, 1. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
загальною площею 16,7 м2 на першому поверсі чотириповер-
хової цегляної будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, 
вул. І. Франка, 28. Балансоутримувач: Добротвірський професій-
ний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт До-
бротвір, вул. І. Франка, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ФОП Лісник Леся Романівна.

 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 27 за-
гальною площею 17,8 м2 на другому поверсі лікувального кор-
пусу № 1 санаторію. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., м. Моршин, вул. Джерельна, 5. Балансоутримувач: ДП «Са-
наторій «Моршинський». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Міс-
це розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Моршин, 
вул. Джерельна, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ло-
патій Світлана Пилипівна.

 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загаль-
ною площею 39,03 м2, а саме: частина технічного поверху пло-
щею 18,13 м2, частина даху площею 17,5 м2, частина зовніш-
ньої бічної стіни площею 3,4 м2 навчально-адміністративного 
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекар-
ська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Пекарська, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ПрАТ «Київстар».

 8. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі головного кор-
пусу загальною площею 41,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1. Балансоутримувач: 
Львівський національний аграрний університет. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного май-
на). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Роз-
мір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ТОВ «лайфселл».

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове господарське примі-
щення загальною площею 138,0 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: ЛНМУ імені 
Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ПП «Танатос».

 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня загальною площею 159,0 м2 на першому поверсі будівлі 
термінала (літ. «Б-3») нового термінала «А». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ 
«Торгова марка Піца Челентано».

Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та до-
повнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) ре-
комендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що 
склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною ко-
місією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 8 – 2400,0 
грн; для об’єкта № 9 – 3000,0 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 держав-
ного майна України по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січо-
вих Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 – приміщення, 
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського 
харчування тощо); для об’єктів № 7 та № 8 – споруди, передавальні 
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх роз-
міщення.

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 ви-
трат, 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.

полтавсьКа оБласть

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Полтавській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки майна

 1. Назва об’єкта: хімічний посуд з платини (платинові чаш-
ки) – 2 шт. Місцезнаходження об’єкта: вул. М. Бірюзова, 96, оф. 294, 
м. Полтава. Балансоутримувач: ВАТ «Полтавський завод газорозряд-
них ламп». Мета оцінки: визначення ліквідаційної вартості. Заплано-
вана дата оцінки: 31.01.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник та платник виконаних робіт: ВАТ «Полтавський за-
вод газорозрядних ламп». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: 
інші рухомі речі.

 2. Назва об’єкта: кімната першого поверху спального корпу-
су № 2 площею 15,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Харківка, 
64, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Спеціалізо-
ваний Миргородський санаторій «Слава». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.01.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській об-
ласті. Платник виконаних робіт: ФОП Семиріч Т. С. Основні ознаки 
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові 
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення лабо-
раторного корпусу площею 43,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська 
область. Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізич-
ним дослідженням в свердловинах. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.01.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській об-
ласті. Платник виконаних робіт: ФОП Науменко В. В. Основні ознаки 
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові 
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо.

 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 
4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 35, смт Чорнухи, 
Полтавська обл. Балансоутримувач: УДКСУ у Чорнухинському районі. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-
вору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2019. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Сагура О. В. 
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-
дівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

 5. Назва об’єкта: складське приміщення площею 154,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Червонопартизанська, 7, м. Реше-
тилівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління з питань 
цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2019. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення 
Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Філо-
ненко Г. А. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, 
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: ви-
робнича, виробничо-складська або складська нерухомість.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії доку-
менти, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках 
до нього.

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

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За ре зультатами 
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аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна Украї ни 
від 27.07.2018 № 10-59-15138, регіональне відділення інформує 
про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого 
майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні при-
міщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 2 500,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Кон-
курсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Пол-
тавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 15.02.2019 включно.

Конкурси відповідно до Положення відбудуться 21.02.2019 
о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Полтавській 
області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полта ва, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.

Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні 
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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: приміщення кабінету першого по-
верху навчального корпусу площею 6,5 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 6. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс за-
мовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кондратюк Володимир 
Петрович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: ін-
формація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (діля-
нок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земель-
ної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчально-
виробничої майстерні площею 50,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 3а. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон 
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкур-
су (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник 
робіт з оцінки: ФОП Чорногорський Євгеній Сергійович. Основні 
види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: 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 від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі виробничого корпусу 
площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кав-
казька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. 
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Ре-
гіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кішман Костянтин 
Костянтинович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: 
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівни-
цтва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних акти-
вів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) госпо-
дарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова 
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація 
відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інфор-
мація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.

 4. 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, будівельні бази № 1 та № 2 промислової зони 50. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. 
Телефакс замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Ре-
гіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «УКРДОКБУД». Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 

фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: 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 від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 3 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.

 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення бару «Сапфір» площею 
298,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Лип-
ня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. 
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Ре-
гіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Зоренко-Герасимчук 
Світлана Петрівна. Основні види продукції (послуг), що виробля-
ються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залиш-
кова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформа-
ція відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інфор-
мація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.

 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого 
поверху гуртожитку площею 77,6 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Рівне, вул. Набережна, 30. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди державного майна. Телефон за-
мовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу 
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник 
робіт з оцінки: ФОП Тарасюк Галина Володимирівна. Основні види 
продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: 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 від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.

 7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору третього поверху 
навчального корпусу № 4 площею 18,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 41. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон 
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкур-
су (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Плат-
ник робіт з оцінки: ФОП Кирилов Кирило Володимирович. Основні 
види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: 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 від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 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 від 
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 найменування 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 
державного майна України 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 приватизації

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – будівля столярного цеху загальною площею 
209,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, 
майно якого оцінюється: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, 
м. Корець, вул. Київська, 200. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості (стартової ціни) об’єкта з метою 
продажу на електронному аукціоні з умовами. Телефон замовника 
конкур су (0362) 26-25-56. Телефакс замовника конкурсу (0362) 
26-86-80. Електронна 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 Рівненській об-
ласті (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Основні види продукції 
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 1 (один). Розмір статутного капіталу (влас-
ного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів: інформації відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), 
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ді-
лянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцін-
ка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 000 грн. По-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної 
площі та за функціональним призначенням.

 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватиза-
ції – окреме майно – будівля кузні загальною площею 78,2 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 200. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості (стартової ціни) об’єкта з метою продажу 
на електронному аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу 
(0362) 26-25-56. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській 
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77). Основні види продукції (послуг), що виробля-
ються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів): 1 (один). Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформації відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (діля-
нок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земель-
ної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 000 грн. Подібні до 
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та 
за функціональним призначенням.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 
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 найменування 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 
державного майна України 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. 

сУМсьКа оБласть

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Сумській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-
гальною площею 72,2 м2 (балансоутримувач – Департамент агро-
промислового комплексу Сумської обласної державної адміністрації). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Першотравнева, 29. 
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – Регіонального відділення Фонду по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – Управління охорони здоров’я 
Сумської обласної державної адміністрації. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до 
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, 
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість).

  2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 
загальною площею 58,6 м2 будівлі – пам’ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» 
(балансоутримувач – Національний заповідник «Глухів»). Місцез-
находження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 
10. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. За-
мовник робіт з оцінки об’єкта – Регіонального відділення Фонду по 
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Іудейська релігійна 
громада. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
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оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до 
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміні-
стративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, 
яка є пам’яткою).

  3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 
загальною площею 39,0 м2 (балансоутримувач – Лебединське 
управління Державної казначейської служби України у Сумській 
області). Об’єкт розташований на 1, 2-му поверсі 2-поверхової ад-
міністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 26. Мета проведення не-
залежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник 
робіт з оцінки об’єкта – Регіонального відділення Фонду по Сум-
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Виконавчий комітет 
Лебединської міської ради. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,638 тис. грн. Подібними до об’єкта 
оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, час-
тини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, тор-
говельна нерухомість).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650).

До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенден-
ти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». 
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що 
мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізація-
ми в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положен-
ні, зокрема у розділах І, 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, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

Конкурсна документація подається до відділу управління персо-
налом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і 
складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому кон-
верті, підтвердних документів та документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт.

У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з вико-
нанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який по-
дано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, 
який подає заяву.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харків-
ська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

Конкурс відбудеться 20 лютого 2019 року о 9.00 за адресою: 
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 14 лютого 
2019 року (включно).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Сумській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-
гальною площею 1381,0 м2 у будівлі спортивного комплексу 
(балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба 
Шосткинського інституту Сумського державного університету). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Черні-
гівська, 20. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії 
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.01.2019. Замовник робіт з оцінки об’єкта – Регіонального від-
ділення Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська міська 
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Барса». Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. 
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення 
є приміщення, частини будівель (спеціалізоване-спортивне, прове-
дення масових заходів.).

 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів 
загальною площею 25,0 м2, а саме: 1) ділянка даху площею 
1,0 м2 будівлі учбового корпусу; 2) ділянка даху площею 6,0 м2 
прибудови до учбового корпусу; 3) частина горища площею 
18,0 м2 будівлі учбового корпусу (балансоутримувач – Машино-
будівний коледж Сумського державного університету). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Суми, просп. Шевченка, 17. Мета проведен-
ня незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – Регіонального відділення Фонду по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. 
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення 
є частини будівель, споруди (спеціалізоване майно – розташування 
обладнання мобільного зв’язку).

 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів 
загальною площею 54,5 м2, а саме: 1) частина даху площею 
12,1 м2 будівлі гуртожитку № 2; 2) частина технічного поверху 
площею 6,0 м2 будівлі навчального корпусу № 3; 3) частина даху 
загальною площею 36,4 м2 будівлі гуртожитку-готелю (балансо-
утримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження 
об’єктів оцінки 1: м. Суми, вул. Якіра, 10; Місцезнаходження об’єкта 
оцінки 2: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; Місцезнаходження 
об’єкта оцінки 3: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38/2. Мета проведення 
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – Регіональне відділення Фонду по Сумській області. 
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. 
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення 
є – частини будівель, споруди (спеціалізоване майно – розташування 
обладнання мобільного зв’язку).

 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-
гальною площею 52,0 м2 (балансоутримувач – Глухівське управ-
ління Державної казначейської служби України Сумської області). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Тере-
щенків, 44. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – Регіонального відділення Фон-
ду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Ско-
сер О. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 

оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до 
додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (гаражна 
нерухомість).

 5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, 
а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 158,1 м2; 
2) частина нежитлового приміщення площею 28,0 м2 (балан-
соутримувач – Сумська філія Державного регіонального проектно-
вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»). Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Путивльська, 5-1. Мета проведення 
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2019. Замовник ро-
біт з оцінки об’єкта – Регіонального відділення Фонду по Сумській 
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Виробничо-сервісна 
компанія «Фростленд». Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцін-
ки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини 
будівель (виробнича, виробничо-складська або складська неру-
хомість).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650).

До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенден-
ти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». 
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися 
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що 
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізація-
ми в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положен-
ні, зокрема у розділах І, 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, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

Конкурсна документація подається до відділу управління персо-
налом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і 
складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому кон-
верті, підтвердних документів та документів щодо практичного до-
свіду виконання робіт.

У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з вико-
нанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який по-
дано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, 
який подає заяву.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харків-
ська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

Конкурс відбудеться 27 лютого 2019 року о 9.00 за адресою: 
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 21 лютого 
2019 року (включно). 

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

№
з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження 
та найменування балансоутримувача Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
ва

рт
ос

ті Залишкова 
вартість 

об’єкта, грн

Платник робіт 
з оцінки

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Частина площадки з асфальтно-щебеневим 
покриттям № 12 площею 400,0 м2 за адре-
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що 
перебуває на балансі Регіонального офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області

31
.0

1.
19

Ри
нк

ов
а 

ва
р-

тіс
ть

1117,00 Фізична осо-
ба – підпри-
ємець Подво-
рняк Петро 
Дмитрович

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

2 Гідротехнічні споруди ставу Заложці 2 (у т. ч. 
роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна 
дамба, водовипуск), розташовані за адре-
сою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, 
в межах земель Залозецької ОТГ, за межами 
с. Чистопади, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Укрриба»

31
.0

1.
19

Ри
нк

ов
а 

ва
рт

іс
ть 0,00 Фізична осо-

ба – підпри-
ємець Саган 
Василь Ми-
хайлович

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: 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).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років 
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, 
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, 
що підтверджується відповідними документами: копією договору 

(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта 
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість 
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецен-
зентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією 
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації 
оцінювачів, завіреними печаткою претендента.

Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 
№ 1, – 2000,00 грн; об’єкта № 2 – 5800,00 грн. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну 
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2 не повинен пере-
вищувати 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 – інженерні споруди (гідротехнічні 
споруди, дамби).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по 
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності» та 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-
ного відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Електронна 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 оренди

 

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження,  

балансоутримувач
Дата оцінки

Мета 
проведення 

оцінки

Інформація 
про 

платника

Очікувана 
найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 

оцінки/грн

1 Частина холу на першому поверсі 
5-поверхової будівлі учбово-
лабораторного корпусу (інв. 
№ 1100009, літ. «А-5»), реєстровий 
№ 34716922.2.БГЕУЖЕ006, загаль-
ною площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Перемоги, 55, що 
перебуває на балансі Харківсько-
го навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального 
закладу «Університет банківської 
справи», 34818722

26.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

АТ «Ощад-
банк»

2200

2 Нежитлові приміщення напівпід-
валу – кімн. № I – XVII площею 
268,9 м2 та 1-го поверху частина 
кімн. № 1 площею 80,3 м2, кімн. 
№ 10, 11, 12 та частина кімн. № 2, 
4 – 9 площею 18,9 м2 (46,1% – 
місця загального користування) 
площею 124,7 м2 одноповерхової 
будівлі магазину літ. «А-1» загаль-
ною площею 393,6 м2 за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, 
смт Солоницівка, вул. Заводська, 
1, що не увійшло до статутного 
Фонду ЗАТ «Солоницівський ком-
бінат меблевих деталей» у процесі 
приватизації

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Дурмішян 
А. П.

3200

3 Частина вестибуля (прим. № 53) на 
1-му поверсі 6-поверхового гурто-
житку № 3 (літ. «В-6») загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Льва Ландау, 27, що 
перебуває на балансі Харківський 
національний університет внутріш-
ніх справ, 8571096

26.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

АТ «Ощад-
банк»

2200

4 Частина коридору (прим. № 49) на 
другому поверсі 6-поверхового гур-
тожитку № 2 (літ. «Б-6») загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Льва Ландау, 27, що 
перебуває на балансі Харківський 
національний університет внутріш-
ніх справ, 8571096

26.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

АТ «Ощад-
банк»

2200

5 Нерухоме майно – частина тех-
нічного поверху площею 18,0 м2 
та частина даху площею 54,0 м2, 
загальною площею 72,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Клочківська, 
333, що перебуває на балансі Хар-
ківського державного університету 
харчування та торгівлі, 1566330, 
тел.: 336-89-79, 336-88-44

26.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ПрАТ «ВФ 
Україна»

2200

6 Нежитлові приміщення підвалу – 
кімн. № І, ІІІ, V площею 182,4 м2, 
1-го поверху – кімн. № 1, 2, 5, 
6 – 9, 11, 15, 17 – 43 площею 
1 243,3 м2, 2-го поверху – кімн. 
№ 44, 45, 46, 48 – 52, 58 – 65 
площею 1 430,3 м2 та 3-го поверху 
кімн. № 66 – 75 площею 367,1 м2 
у 3-поверховій будівлі літ. «А-3» 
загальною площею 3 223,1 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Немиш-
лянська, 56а

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Дурмі-
шян А. П.

3200

7 Нежитлове приміщення – кімн. 
№ 23 на першому поверсі 
3-поверхової будівлі учбового 
корпусу, інв. № 1031, реєстро-
вий № 151кн2, літ. «А», загальною 
площею 34,9 м2 за адресою: 
Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Студентська, 34, що перебу-
ває на балансі Куп’янського авто-
транспортного коледжу, 02128371, 
тел. (057) 425-66-05

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Гринько 
С. В.

2700
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження,  

балансоутримувач
Дата оцінки

Мета 
проведення 

оцінки

Інформація 
про 

платника

Очікувана 
найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 

оцінки/грн

8 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 304 на 3 поверсі 4-поверхового 
громадського будинку (літ. А-5) 
загальною площею 19,5 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Бакулі-
на, 16, що перебуває на балансі 
Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки, 02071197, 
тел. 702-10-16

03.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ФОП Пі-
куль В. І.

2200

9 Нежитлове приміщення – за тех-
паспортом кімн. № 15 у підвалі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку 
№ 1, корпус № 1 (літ. А-5) загаль-
ною площею 27,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Лізи Чайкіної, 2, що 
перебуває на балансі Українсько-
го державного університету за-
лізничного транспорту, 1116472, 
тел. (057) 732-28-75

16.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ФОП 
Коберно-
вич С. О.

2200

10 Комплекс, будівлі та споруди бази 
відпочинку «Стекольщик» загаль-
ною площею 1714,8 м2 за адресою: 
Харківська обл., Ізюмський р-н, с. 
Червоний Оскіл, вул. Лісна, б/н

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бай-
дак Р. І.

4 180

11 Нежитлове приміщення загальною 
площею 360,0 м2 за адресою: 
Харківська обл., смт Сахновщина, 
вул. Південновокзальна, 45, що 
перебуває на балансі Головно-
го управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
у Харківській області, 38631015, 
тел. 766-66-75

20.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Селянське 
(фермер-
ське) гос-
подарство 
«Славутич»

3200

12 Нежитлові приміщення на першому 
поверсі чотириповерхової громад-
ської будівлі загальною площею 
47,2 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Бакуліна, 12, що перебуває на 
балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектро-
ніки, 02071197, тел.: 702-11-29, 
702-10-16

01.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ПП «ОЛД» 2200

13 Нежитлові приміщення на першому 
поверсі чотириповерхової громад-
ської будівлі загальною площею 
34,2 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Бакуліна, 12, що перебувають 
на балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектро-
ніки, 02071197, тел.: 702-11-29, 
702-10-16

01.04.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТОВ «КОМ-
ТЕХ»

2200

14 Нежитлові приміщення у підвалі 
чотириповерхової громадської бу-
дівлі загальною площею 133,1 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Бакулі-
на, 12, що перебувають на балансі 
Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки, 02071197, 
тел.: 702-11-29, 702-10-16

01.04.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТОВ «КОМ-
ТЕХ»

2700

15 Нежитлові приміщення на першо-
му поверсі 2-поверхової будівлі 
загальною площею 7,5 м2 за адре-
сою: Харківська обл., м. Дергачі, 
вул. 1 Травня, 63, що перебуває на 
балансі Територіального управління 
державної судової адміністрації 
у Харківській області, 26281249, 
тел. 704-16-98

19.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Фізична 
особа, яка 
має право 
на заняття 
адвокат-
ською 
діяльністю, 
Страхова 
Л. М.

2700

16 Нежитлове приміщення кімн. № 1 
(службове приміщення) на пер-
шому поверсі дев’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку (інв. № 69512, 
літ. «А-9») загальною площею 
4,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цілиноградська, 50, що пере-
буває на балансі Харківського на-
ціонального університету мистецтв 
ім. І. П. Котлярев ського, 02214350, 
тел. 731-10-95

29.04.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М.

2200

17 Нежитлове приміщення в адмі-
ністративному будинку у підвалі 
загальною площею 35,9 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Мос-
ковський, 151, що перебуває на 
балансі Українського державного 
інституту по проектуванню заводів 
важкого машинобудування «Укр-
діпроважмаш», 00212630

28.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Фірма 
«Товаріщ, 
ЛТД» у 
формі ТОВ

2200

Замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди ви-
ступає Регіональне 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 з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення); конкурсної про-
позиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг 
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 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 заповненою 
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або оціню-
вачів, які будуть залучені: копії договору (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 при-
ватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною 
радою саморегулівної організації 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.

Конкурс відбудеться 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 кон-
курсі подаються до Регіонального відділення Фонду по Харківській 
області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх 
до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності на об’єкти оренди

 

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач
Дата оцінки

Мета 
проведення 

оцінки

Інформа-
ція про 

платника

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Нежитлові приміщення – кімн. 
№ 18, 19 на першому поверсі 
4-поверхового навчального корпусу 
загальною площею 59,9 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Гольдбергівська 
77 (вул. 1-ої Кінної Армії, 77), що 
перебуває на балансі Державно-
го вищого навчального закладу 
«Харківський коледж транспортних 
технологій», 1116443 тел. 733-21-44, 
724-41-06

13.02.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ФОП 
Логов-
ська Р. М. 

2200

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-9 
на першому поверсі 5-поверхового 
квартирного житлового будинку, 
інв. № 1013100058, реєстровий 
№02066769.1.ГОБКТН416, літ. «А-5», 
загальною площею 82,8 м2  
за адресою: м. Харків, вул. Чкало-
ва, 13, що перебувають на балансі 
студентського містечка Національ-
ного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», 23912896,  
тел. 7884686, 7884541

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Молод-
чик С. В.

2200

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 
51 площею 89,2 м2, частина кімн. 
№ 53 площею 44,5 м2, кімн. № 54 
площею 214,9 м2, кімн. № 55 пло-
щею 51,9 м2 на першому поверсі 
3-поверхової нежитлової будівлі, 
інв. № 101310124, реєстровий № 
08571096.1.ОТТАПГ089, літ. «Ж-3», 
загальною площею 400,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 
27, що перебувають на балансі 
Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ, 08571096, 
тел. 0577398181

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Мовча-
нюк А. П.

2700

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-7 
на першому поверсі 4-поверхової 
будівлі (інв. № 99095, реєстровий 
номер МПВА-ДО079), загальною 
площею 809,78 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Рудика, 8, що пере-
бувають на балансі Державного 
науково-виробничого підприємства 
«Об’єднання Комунар», 14308730, 
тел. 702-99-82, 707-01-72

15.04.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТОВ 
«Пром-
мон таж-
04»

3200

5 Частина зовнішньої стіни фасаду 
будівлі (за техпаспортом прим. № 3) 
на другому поверсі 4-поверхового 
учбового корпусу № 1, інв. № 
0001030009, реєстровий № 
01116472.4.ПВПСЦЧ019, літ. «А-4», 
загальною площею 30,07 м2 за адре-
сою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 
8, що перебуває на балансі Укра-
їнського державного університету 
залізничного транспорту, 01116472, 
тел. 0577322875

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ  
«ІНВО А»

2200

6 Нежитлові приміщення на 6-му 
повер сі площею 12,0 м2 та части-
на покрів лі 40,5 м2 в 7-поверховій 
будівлі навчального корпусу Націо-
нального технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
загальною площею 52,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Кирпичова 2, 
що перебуває на балансі Національ-
ного технічного університету «ХПІ», 
02071180, тел. 707-66-00, 707-66-01

30.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ПрАТ «ВФ 
Україна»

2200

7 Нежитлове приміщення – частина ко-
ридору на першому поверсі учбового 
корпусу (інв. № 10310001, літ. А-4, 
пам’ятка архітектури), загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
пров. Плетньовський, 5, що пере-
буває на балансі Харківського 
інституту фінансів Київського націо-
наль ного торгівельно-економічного 
уні верситету, 40397478,  
тел. 731-32-88, 731-54-08

21.03.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

АТ «УКР-
СИБ-
БАНК»

2200

8 Нежитлові приміщення 2-поверхової 
будівлі колишнього дитячого садка 
№ 258, літ. «А-2», загальною пло-
щею 957,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Тімірязєва, 32

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП 
Дурмі-
шян А. П.

3200

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, 
площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач
Дата оцінки

Мета 
проведення 

оцінки

Інформа-
ція про 

платника

Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі їдальні, літ. 
«Б-1-2», загальною площею 407,3 м2 
за адресою: м. Харків, вул. С. Тар-
хова, 13, що перебуває на балансі 
«Східної» філії Концерну «Військторг-
сервіс», 38746882, тел. 0509607892

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ  
«АЙЛАНТ»

2700

10 Нежитлове приміщення – кімна-
та на першому поверсі нежитлової 
будівлі загальною площею 21,5 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Вал-
ки, вул. Харківська, 11, що перебуває 
на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Харківській області, 
40112097

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

Адвокат-
ське Бюро 
«Вадима 
Власен-
ка»

2700

11 Одноповерхова будівля складу 
(інв. № 91000, літ. К-1, реєстро-
вий номер реєстровий номер 
33689922.37.ААААЕЖ247) загаль-
ною площею 48,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Переможців, 6а, 
що облікову ється на балансі «Східної» 
філії Концерну «Військторгсервіс» , 
38746882, тел. (096) 375-07-78

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Мос-
това Л. А.

2200

12 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 
11, 12, 13, 14, 15 на 1-му поверсі 
2-поверхової будівлі майстерні (інв. 
№ 89000, літ. А-2, реєстровий номер 
33689922.37.ААААЕЖ239, загаль-
ною площею 693,2 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Переможців, 6а, що 
обліковується на балансі «Східної» 
філії Концерну «Військторгсервіс», 
38746882, тел. (096)375-07-78

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Мос-
това Л. А.

3200

13 Нежитлові приміщення підвалу – 
кімн. № 52, 53 в 3-поверховій будівлі 
навчального корпусу, літ. А-5, за-
гальною площею 38,8 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що 
перебуває на балансі Харківського 
радіотехнічного технікуму, 21188157

06.04.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Приватне 
підпри-
ємство 
«Оптичний 
Космос»

2200

14 Нежитлові приміщення підвалу – 
кімн. № 28 триповерхового учбового 
корпусу загальною площею 7,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Миро-
носицька, 92, що перебувають на 
балансі Харківського національного 
технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка, 
00493741, тел. 700-38-88

21.01.19 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Фірма 
«Ганд-
больний 
клуб «Па-
нацея»

2200

Замовником оцінки по вищеперерахованих об’єктах оренди ви-
ступає Регіональне відділення Фонду по Харківській області.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь 
у конкурсах подають до регіонального відділення фонду 
по харків ській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 15.01.2016 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); конкурсної пропо-
зиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни надання послуг 
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, 
з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із зако-
ном, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності або 
оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів) про 
надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання 
робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіна-
лом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі 
приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експерт-
ною радою саморегулівної організації оцінювачів.

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 «Оцін-
ка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього на-
пряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) 
для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися ква-
ліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) 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.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду 
по Харків ській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль-
ний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації. Теле фон для довідок: (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального від-
ділення ФДМУ 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).

херсонсьКа оБласть,  
арК та м. севастополь 
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення оцінки державного майна

 Частина вестибуля загальною площею 17,5 м2 будівлі го-
ловного учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Хер-
сонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, 
вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23. Замовник: Регіональне відді-
лення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: 

Продовження таблиці
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Фізична особа – підприємець Песчанська Владлена Євгенівна. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. За-
планована дата оцінки: 31.01.2019. Об’єкти, що будуть розглядати-
ся комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до 
інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення тор-
говельного призначення.

 2. Група інвентарних об’єктів пансіонату «Ялинка», а саме: 
спальний корпус (літ. А) з терасами (літ. А-а15) загальною пло-
щею 252,8 м2, склад (літ. Б) загальною площею 9,9 м2, кух-
ня (літ. В) загальною площею 15,6 м2, душ (літ. Г) загальною 
площею 3,6 м2, вбиральня (літ. Д) загальною площею 11,7 м2, 
сторожка (літ. Е) загальною площею 15,5 м2, ворота (№ 1), ого-
рожа (№ 2), огорожа (№ 3), умивальник (№ 4) та умивальник 
(№ 5) за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська 
Гірка, вул. Набережна, 55. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Громадська 
організація «Асоціація ветеранів демократичних сил України». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запла-
нована дата оцінки: 31.01.2019. Об’єкти, що будуть розглядатися 
комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до 
інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: об’єкти рекреацій-
ного та санаторно-курортного призначення.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час про-
ведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки неру-
хомого майна, яка може бути запропонована учасником конкурсу у 
конкурсній пропозиції становить не більше ніж: для нежитлових при-
міщень, частин приміщень тощо – 2,4 тис. грн; для комплексу будівель 
та споруд (групи інвентарних об’єктів) – 6,0 тис. грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну доку-
ментацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про за-
твердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 
за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті з описом підтверд-
них документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); пись-
мову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості 
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує 
претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних 
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком 
згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше 
ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки 
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо 
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розгля-
датися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів піс-
ля опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 
22-44-44.

хМельницьКа оБласть

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Хмельницькій області 
про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені з метою надання послуг 
з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: частина майданчика з твердим 
покриттям для стоянки автомобілів площею 230,0 м2. Балан-
соутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій 
області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Франка, 53, м. Ста-
рокостянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцін-
ки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса за-
мовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата 
оцінки – 31.01.2019. Строк виконання робіт – не більше 5 календар-
них днів. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Кульоба 
Дмитро Михайлович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 
до Положення є споруди аналогічного функціонального призначення 
(площадки, майданчики). Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки – 2,4 тис. грн.

 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення (кімн. № 230, 231, 
233) загальною площею 85,7 м2 (у т. ч. площа загального ко-
ристування – 3,2 м2) на сьомому поверсі лабораторного корпу-
су. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Ва-
силя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмель-
ницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2019. Строк 
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з 
оцінки – Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Шемелюк Юрій Іванович. По-
дібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є примі-
щення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана 
найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.

 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 
3,02 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансо-
утримувач – Хмельницький обласний центр зайнятості. Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Героїв Небесної Сотні, 4, м. Старокостянтинів, 
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продо-
вження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовни-
ка конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцін-
ки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних 
днів. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Про-
казюк Світлана Олександрівна. Подібними об’єктами відповідно до 
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміні-
стративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки – 2,4 тис. 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 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення).

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

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з 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); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в 
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строк виконання робіт.

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

Конкурсна документація подається до сектору управління пер-
соналом, організаційно-документального, інформаційного забез-
печення та роботи зі ЗМІ Регіонального відділення Фонду по Хмель-
ницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсів (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування 
інфор мації о 10.00 в Регіональному відділенні Фонду по Хмель-
ницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельниць-
кий, 29013.

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

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 нежитлового відокремле-
ного приміщення першого поверху навчального корпусу № 5 
з ґанками загальною площею 249,60 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Відокремлений структурний підроз-
діл агротехнічного коледжу Уманського національного університету 
садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 
19, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Віч-
кань Г. А. Дата оцінки: 31.01.2019.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо-
нальне відділення Фонду по Черкаській області.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому 
поверсі гуртожитку площею 1,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 243, м. Чер-
каси. Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 
31.01.2019.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі кон-
дитерського цеху, літ. Б, площею 320,4 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військ-
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 7б, 
м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Вчораш-
ня Г. Г. Дата оцінки: 31.12.2018.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – відшкодування збитків, 
завданих державі в особі Регіонального відділення Фонду по Чер-
каській області.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина обладнання, яке входило 
до складу єдиного майнового комплексу колишнього держав-
ного підприємства-фірми «Оризон-Транс», а саме: установка 
для розточування тормозних барабанів Р-114; електровулка-
нізатор ОШЗ-48; установка прискорення заряду акумулятор-
них батарей Е-411; вирівнювач зварювальний ВД-306; ста-
нок СП 2/4 для вирівнювання дроту; трансформатор силовий 
ТСВ-400; термінал Samsung; радіоподовжувач «Senao 258Rt». 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Про-
мислова, 13. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Черкаській області. Дата оцінки: 24.10.2018. Максимальна ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною 
комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 
1500 грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є об’єкти облад-
нання, автотранспортних, авторемонтних підприємств та силові 
трансформатори.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого 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, передбачених пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача згідно із 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 найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) 
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо 
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 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 не-
рухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передаваль-
них пристроїв), – 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 лютого 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 20 лютого 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

 Найменування об’єкта оцінки: частина даху будівлі браго-
реактифікаційного відділення (літ. Б, б) загальною площею 
36,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства спир-
тової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Лужани, вул. Центральна, 53. 
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. Телефон 
замовника конкурсу (0372) 55-42-35. Телефакс замовника конкурсу 
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич-
ним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов-
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів: 0 грн станом на 30.11.2018. Розмір земельної ділянки, 
усього: 3,5299 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 
Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Лужани, вул. Центральна, 
53. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної і машинобудівної та іншої про-
мисловості. 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): 30.11.2018.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47).

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 
юридична особа – ПрАТ «Київстар».

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 спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих ре-
чей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

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

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подавати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 розділу 2 
Положення, а саме:

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земель-
ні поліпшення), а саме: конструктивні частини будівель, що призна-
чені для розміщення передавальних пристроїв.

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.
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ЧернігівсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Чернігівській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснен-
ня суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до 
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 
10.12.2003 № 1891 (зі змінами).

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова 
будівля. Балансоутримувач: балансоутримувач відсутній. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. 
Рудівка, вул. О. Кошового, 13а. Мета проведення оцінки: привати-
зація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4300,00 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщен-
ня адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельно-
го призначення та приміщення закладів громадського харчування. 
Замовник та платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Чернігівській області (14000, м. Черні-
гів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. 
Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса 
замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: 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 державного майна України 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду державного май-
на України 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, передбачених 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 зазначається в єдиній одиниці виміру – ка-
лендарних днях від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки.

Конкурс відбудеться 20 лютого 2019 року о 15.00 у Регіо-
нальному відділенні Фонду державного майна України по Чер-
нігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Чернігів-
ській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
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: частина даху площею 42,5 м2 вось-
миповерхового блоку адмінбудівлі. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Чернігівська філія Державного підприємства 
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інсти-
тут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти 
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування. Дата оцінки: 28.02.2019.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,0 м2 бу-
дівлі учбового корпусу № 11. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний універси-
тет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 
1. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфсел». Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщен-
ня адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельно-
го призначення та приміщення закладів громадського харчування. 
Дата оцінки: 31.01.2019.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 7,0 м2 четвертого поверху чотириповерхової будівлі 
корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: На-
ціональний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Лузан О. В. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщен-
ня адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельно-
го призначення та приміщення закладів громадського харчування. 
Дата оцінки: 31.01.2019.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня площею 18,6 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку 
адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектрекон-
струкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 
21а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібни-
ми до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського 
харчування. Дата оцінки: 28.02.2019.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 3,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі уч-
бового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний ліцей». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 247. Платник робіт 
з оцінки: Філія – Чернігівське обласне управління ПАТ «Державний 
ощадний банк України». Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-
складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 31.01.2019.

 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
181,6 м2 на першому поверсі восьмиповерхового блоку адмін-
будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігів-
ська філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний 
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 21а. Платник 
робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення ад-

міністративного, торговельно-адміністративного, торговельного 
призначення та приміщення закладів громадського харчування. Дата 
оцінки: 28.02.2019.

 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
25,7 м2 на третьому поверсі триповерхової виробничої будів-
лі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське 
міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233. Платник робіт з 
оцінки: ТОВ «Центр безпеки «Гранд». Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: вироб-
нича, виробничо-складська та складська нерухомість. Дата оцінки: 
28.02.2019.

 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 
33,34 м2 на першому поверсі будівлі лікарні. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Територі-
альне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України 
по Чернігівській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чер-
нігів, просп. Миру, 217. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фірма «Зір». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2150,00 грн. Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти 
за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування. Дата оцінки: 28.02.2019.

 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня площею 19,5 м2 на 8-му поверсі восьмиповерхового блоку 
адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектрекон-
струкція». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 
21а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2150,00 грн. Подібни-
ми до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: 
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, 
торговельного призначення та приміщення закладів громадського 
харчування. Дата оцінки: 28.02.2019. Замовник робіт з оцінки – Регіо-
нальне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській 
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 від-
новної вартості для цілей оренди. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190, в редакції наказу Фонду державного май-
на України 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 дер-
жавного майна України по Чернігівській області о 15.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Чернігів-
ській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: 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 конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

У зв’язку із надходженням листа від переможця конкурсу про не-
можливість виконання звіту з незалежної оцінки майна, Регіональ-
не відділення Фонду по м. Києву скасовує результати конкурсу від 
10.10.2018 з відбору суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту: майно-
вий комплекс – санаторій (недіючий) загальною площею 1061,9 м2, 
а саме: водолікарня (літера А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор 
(літера Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) 
загальною площею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 
13,5 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2, який розташо-
ваний за адресою: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Черво-
нофлотська), 3.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації

І. 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.

 1. 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: 28.02.2019. Комісією не будуть розгляда-
тися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що переви-
щують 7 100,00 грн.

ІІ. 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.

 2. Об’єкт оцінки: склад збереження матеріалів мобрезерву 
загальною площею 1159,9 м2 з обладнанням (кран-балка – 2 
од., консольно-поворотний кран – 1 од., підвісні шляхи, елек-
тротельфер – 2 од., стелаж – 1 од., контейнер – 2 од.), що 
перебуває на балансі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Електриків, 26, літера 
XXXII. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орі-
єнтовна дата оцінки: 28.02.2019. Комісією не будуть розглядатися 
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 
20 500,00 грн.

ІІІ. 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.

 3. Об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) 
загальною площею 1061,9 м2, а саме: водолікарня (літера А) 

загальною площею 793,0 м2, ізолятор (літера Б) загальною 
площею 158,3 м2, літній павільйон (літера В) загальною пло-
щею 87,3 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,5 м2, 
туалет (літера Д) загальною площею 9,8 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червоно-
флотська), 3. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2019. Комісією не будуть розглядатися 
конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 
13 500,00 грн.

Конкурси відбудуться 20 лютого 2019 року об 11.00 в Регіо-
нальному відділенні Фонду державного майна України по 
м. Киє ву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 14 лютого 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 на конкурсний 
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному 
відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20 лютого 2019 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державно-
го майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 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.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансо-
утримувач

Платник робіт 
з оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг 

з оцінки/грн

1 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, просп. 
В. Лобанов-
ського, 3

КНУ ім.  
Т. Шевченка

ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.01.19

3500

2 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, 
вул. Желябо-
ва, 4

ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Геть-
мана»

ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.01.19

3500

3 Частина не-
житлового 
приміщення

2,6 м. Київ, 
вул. Сім’ї Со-
сніних, 15а

ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Геть-
мана»

ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.01.19

3500

4 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, 
вул. Желябо-
ва, 8

ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Геть-
мана»

ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.01.19

3500

5 Частина не-
житлового 
приміщення

3,0 м. Київ, 
вул. Дегтярів-
ська, 49

ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Геть-
мана»

ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

31.01.19

3500

6 Нежитлові 
приміщення

1300,83 м. Київ, 
вул. Виборзь-
ка, 86

ДП «НДІБК» ТОВ «Сервіспос-
тач плюс»

31.01.19

7000

7 Нежитлове 
приміщення 

43,2 м. Київ, просп. 
В. Лобанов-
ського, 51

ДП «НДІБВ» ФОП Заєць О. А. 31.01.19

4000

8 Нежитлове 
приміщення 

41,0 м. Київ, 
вул. Нагір-
на, 22

ДНВК «КІА» Пікуль Ю. А. 31.01.19

4 000

9 Частина не-
житлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Б.
Хмельницько-
го, 4

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 
промисловості 
України

ФОП Тіхомірова 
В. В.

31.01.19

3 500

10 Нежитлове 
приміщення 

18,0 м. Київ, 
вул. Бердичів-
ська, 1

Центральний 
госпіталь МВС 
України

ТОВ «Фарма-
поліс»

31.01.19

4000

11 Нежитлова 
будівля

777,4 м. Київ, 
вул. Салтикова-
Щедріна, 2

ДП «Центр 
охорони 
здоров’я тва-
рин»

ГО «Союз вете-
ранів України»

31.01.19

6500

12 Нежитлові 
приміщення

212,5 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15

ДП «КИЇВДІ-
ПРОТРАНС»

ВАОМС «Асоці-
ація сільських, 
селищних рад та 
об’єднаних гро-
мад України»

31.01.19

6000

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди

№ 
з/п

Назва  
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач

Платник 
робіт 

з оцінки 
об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг 

з оцінки/грн
1 Нежитлове 

приміщен-
ня – части-
на пам’ятки 
архітектури

272,2 м. Київ, 
вул. Б. Хмель-
ниць кого, 46

Укртелерадіопрес-
інститут

ТОВ «Ква-
дрант»

31.01.19
6000
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Продовження таблиці

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 06.12.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
переможцями визнано:

1. ФОП Жиров Андрій Костянтинович на виконання робіт з оцін-
ки об’єкта оренди, а саме: нежитлового приміщення № 1 (у складі 
приміщень з № 1 до № 24 включно, № 26, № 27) загальною площею 
808,7 м2 підвального поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-4, А1, 
А2), реєстровий номер 02070849.14.КМФХЧХ030. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький націо-
нальний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 
3 550 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати 
підписання договору.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» 
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:

частини даху площею 7,0 м2 будівлі та 1/10 частини металевої 
труби котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, вул. 8 Березня, 1б. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Кам’янське 
міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 750 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору;

нежитлових приміщень з № 30 до № 36 включно, з № 38 до № 40 
включно, з № 42 до № 53 включно, з № 55 до № 59 включно, з № 61 
до № 79 включно, площею 640,8 м2 першого поверху триповерхової 
будівлі їдальні (літ. А-3), реєстровий номер 05755571.4.АААДЕВ056 
та індивідуально визначене майно (у кількості 32 одиниць). Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 
9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: орендоване 
майно не увійшло при корпоратизації Запорізького заводу «Пере-
творювач» до статутного капіталу ПАТ «Запорізький завод «Пере-
творювач» та залишилось на його балансі. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 6 450 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору.

3. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки 
об’єктів оренди, а саме: вбудованих в шостий поверх дорослої по-
ліклініки на 850 відвідувачів (літер І-7, нежитлових приміщень № 6-3, 
6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-23, 6-24, 6-25, 6-26, 6-27, 6-28, 6-29, 6-30, 
6-31, 6-32, 6-33, 6-34, 6-35 загальною площею 332,6 м2); вбудованих 
в шостий поверх стаціонару для дітей на 60 ліжок з поліклінікою (літер 
Л1-7, приміщень № 601, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 616, 618, 619, 
621, 623, 626, 632, 637, 642 та частини приміщення № 625 загальною 
площею 239,1 м2) загальною площею 571,7 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельни-
ків, 33. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» 
Міністерства охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору;

частини даху загальною площею 15,0 м2 будівлі учбового корпу-
су № 5 (Літ. А5-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запо-
різький національний технічний університет. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 300 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні 
дні від дати підписання договору.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Експерт» на 
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:

нежитлових приміщень № 51, № 52 загальною площею 57,8 м2 
першого поверху будівлі центру науково-технічної інформації (Літ. 
А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП 
«Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному 
розвитку України». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 450 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати під-
писання договору;

нежитлового приміщення № 50 загальною площею 35,3 м2 пер-
шого поверху корпусу Б (Літ. Б-5). Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 74а. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, 
укладеного між ДП «УкрНДІспецсталь» та ТОВ «Український центр не-
залежних експертних досліджень «УКРЕКСПЕРТИЗА» за погодженням 
регіональним відділенням розміру орендної плати. Балансоутримувач 
майна: ДП «Український державний науково-дослідний інститут спе-
ціальних сталей, сплавів та феросплавів». Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 450 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні 
від дати підписання договору.

5. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 75 за-
гальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі лікувального корпусу 
(Літ. Б-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Ака-
деміка Амосова, 83.Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Запо-
різький державний медичний університет. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору.

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська екс-
пертна група» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини 
нежитлового приміщення № 2 загальною площею 6,8 м2 першо-
го поверху будівлі технікуму (Літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. 
Ентузіастів, 23. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Дні-
прорудненський індустріальний технікум. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні 
дні від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 06.12.2018

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 33,25 м2 
на першому поверсі двоповерхової будівлі АПК ВП «Шахта Тошків-
ська» (інв. № 3), що перебуває на балансі ДП «Первомайсквугілля» 
та розташована за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, 
смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б. Переможець конкурсу – ТОВ Агент-
ство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуги – 
2 000 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 
з метою визначення ринкової вартості державного майна 
для розрахунку орендної плати, що відбувся 06.12.2018

Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Консалтингова фірма «Снейл» на об’єкти оренди:
приміщення № 1-3 площею 102,7 м2 в одноповерховій будівлі 

магазину, на балансі Філії «Одеське управління військової торгів-
лі «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, с. Мартинівське, БОС-2, будівля № 11а.Вартість 
робіт – 2200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів;

1/5 частина металевої труби; частина асфальтобетонного замо-
щення площею 10,0 м2, на балансі 14 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Ми-
колаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Доманівка, 
вул. Пастера, 52. Вартість робіт – 2000 грн без врахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
приміщення № 4 площею 20,1 м2 в одноповерховій будівлі ма-

газину, на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі 
«Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, с. Мартинівське, БОС-2, будівля № 11а. Вар-
тість робіт – 2200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 
3 календарні дні;

частина асфальтобетонного замощення площею 54,7 м2, на ба-
лансі ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за адресою: м. Мико-
лаїв, вул. Привільна, 136б. Вартість робіт – 1700 грн без врахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

ФОП Васильєва Т. О. на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 244,9 м2 їдальні учбового корпусу 

№ 1, на балансі Первомайської філії Національного університету ко-
раблебудування ім. Адмірала Макарова, за адресою: Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Одеська, 107. Вартість робіт – 2450 грн без 
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;

нежитлові вбудовані приміщення площею 27,4 м2 лінійного по-
ста двоповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., 
Первомайський р-н, с. Лиса Гора;

нежитлове вбудоване приміщення площею 9,2 м2 лінійного по-
ста на першому поверсі колишньої двоповерхової житлової будівлі 
за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Генівка;

нежитлове вбудоване приміщення площею 17,2 м2 лінійного поста 
колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаїв-
ська обл., Первомайський р-н, с. Софіївка;

нежитлове вбудоване приміщення площею 12,6 м2 лінійного по-
ста колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Мико-
лаївська обл., Первомайський р-н, с. Кінецьпіль, вул. Джерельна 
(Радянської Армії), 1;

нежитлове вбудоване приміщення площею 7,44 м2 лінійного по-
ста одноповерхової будівлі підстанції ОПУ за адресою: Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Миколаївська, 2;

нежитлове вбудоване приміщення площею 5,46 м2 лінійного по-
ста одноповерхової будівлі підстанції ОПУ за адресою: Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Декабристів, 47, на балансі ПАТ «Мико-
лаївобленерго».

Вартість робіт – 10500 грн без врахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 4 календарні дні.

РТПП Миколаївської області на об’єкти оренди:
частина холу площею 1,0 м2 першого поверху шестиповерхової 

будівлі навчального корпусу, на балансі Національного університету 
кораблебудування ім. адмірала Макарова, за адресою: м. Мико лаїв, 
просп. Героїв України, 9. Вартість робіт – 1800 грн з врахуванням 
ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;

частина приміщення площею 2,0 м2 першого поверху гуртожитку 
№ 3, на балансі Миколаївського національного університету ім. В. О. 
Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131а. 
Вартість робіт – 1800 грн з врахуванням ПДВ, строк виконання ро-
біт – 2 календарні дні;

частина горищного приміщення площею 2,0 м2, на балансі Націо-
нального університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Бузніка, 3. Вартість робіт – 1800 грн з 
врахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні.

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 386,7 м2 першого поверху 

адміністративно-побутового корпусу, на балансі ДП «Миколаївський 
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Завод-

ська, 23/26. Вартість робіт – 2300 грн без врахування ПДВ, строк ви-
конання робіт – 2 календарні дні;

приміщення боксу автовантажників з душовою, коморою та наві-
сом площею 122,56 м2; будівля кладової площею 311,8 м2; вимощення 
з огорожею та спорудами площею 480,0 м2, на балансі ДП «Мико-
лаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/17. Вартість робіт – 2500 грн без врахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 календарні дні;

навіс площею 2315,8 м2, на балансі ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/7. 
Вартість робіт – 2300 грн без врахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 3 календарні дні.

ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 10,0 м2 другого поверху трипо-

верхової адміністративної будівлі, на балансі Миколаївської філії ДП 
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонав-
тів, 61. Вартість робіт – 1800 грн без врахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 2 календарні дні;

нежитлове вбудоване приміщення площею 9,72 м2 лінійного по-
ста колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Ми-
колаївська обл., Арбузинський р-н, ст. Кавуни, вул. Т. Г. Шевченка 
(Крупської), 21;

нежитлове вбудоване приміщення площею 8,8 м2 лінійного поста 
колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаїв-
ська обл., Доманівський р-н, с. Мостове, вул. Польова, 1;

нежитлове вбудоване приміщення площею 14,3 м2 лінійного по-
ста одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., 
Доманівський р-н, с. Маринівка;

нежитлове вбудоване приміщення площею 6,0 м2 лінійного поста 
одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., До-
манівський р-н, с. Новокантакузівка;

нежитлове вбудоване приміщення площею 10,4 м2 лінійного по-
ста одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., 
Арбузинський р-н, с. Благодатне, на балансі ПАТ «Миколаївобленер-
го». Вартість робіт – 10000 грн без врахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкти оренди:
нежитлове вбудоване приміщення площею 15,2 м2 лінійного посту 

колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаїв-
ська обл., Братський р-н, с. Людмилівка, вул. Елеваторна;

нежитлове вбудоване приміщення площею 15,2 м2 лінійного поста 
колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаїв-
ська обл., Братський р-н, с. Ганнівка, вул. Степова, 1;

нежитлове вбудоване приміщення площею 11,4 м2 лінійного поста 
колишньої одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаїв-
ська обл., Єланецький р-н, с. Возсіятське, вул. Степова, 1;

нежитлове вбудоване приміщення площею 10,9 м2 лінійного по-
ста одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., 
Єланецький р-н, с. Куйбишевка, вул. Степова, 32;

нежитлове вбудоване приміщення площею 8,7 м2 лінійного поста 
одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., Ка-
занківський р-н, с. Троїцько-Сафонове, вул. Ювілейна, 1;

нежитлові вбудовані приміщення площею 48,4 м2 лінійного поста 
одноповерхової житлової будівлі за адресою: Миколаївська обл., 
Казанківський р-н, с. Володимирівка, вул. Лікарняна, 42, на балансі 
ПАТ «Миколаївобленерго». Вартість робіт – 12000 грн без врахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 8 календарних днів.

частина холу площею 1,0 м2 першого поверху гуртожитку № 1 
за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 11;

частина холу площею 2,0 м2 першого поверху фізкультурно-
оздоровчого комплексу за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв 
України, 11а;

частина холу площею 1,0 м2 першого поверху старого учбового 
корпусу за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5;

частина холу площею 1,0 м2 першого поверху нового учбового 
корпусу за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 3, на балансі 
Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макаро-
ва. Вартість робіт – 2400 грн без врахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 4 календарні дні.

ТОВ «Приват-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення № 225 в-1 площею 25,7 м2 другого поверху 

навчального корпусу № 2, на балансі Миколаївського будівельного 
коледжу Київського національного університету будівництва і архі-
тектури, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 2. Вартість 
робіт – 2000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 ка-
лендарні дні;

нежитлове приміщення площею 57,3 м2, на балансі ДП «Дер-
жавний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської про-
дукції», за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 199, оф. 1. Вартість 
робіт – 2300 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 ка-
лендарні 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 06.12.2018

Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення загальною площею 51,7 м2 за адресою: 

вул. Незалежності, 21а, м. Хорол, Полтавська обл., що обліковується 
на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
1573,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення (покрівлі гаражного приміщен-
ня 2 та покрівлі гаражного приміщення 3) загальною площею 21,3 м2 
за адресою: вул. 29 Вересня, 6, м. Кременчук, Полтавська обл., що 
обліковується на балансі Головного управління Національної полі-
ції в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Вартість виконаних робіт – 2002,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

№ 
з/п

Назва  
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач

Платник 
робіт 

з оцінки 
об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг 

з оцінки/грн
2 Частина не-

житлового 
приміщення

16,0 м. Київ, просп. 
Космонавта 
Комарова, 1, 
корпус № 8а

Національний авіацій-
ний університет

ФОП Тара-
сюк Е. М.

31.01.19
4000

3 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, 
вул. Феодо-
сійська, 8/13

Київський національ-
ний лінгвістичний 
університет

ФОП Проко-
пенко С. В.

31.12.18
3500

4 Нежитлові 
приміщення 

36,0 м. Київ, 
вул. Гармат-
на, 10

ДНЗ «КПК ПВФП» ФОП Андрі-
єнко В. В.

31.01.19
4000

5 Нежитлові 
приміщення 

143,46 м. Київ, 
вул. Василь-
ківська, 36

КНУ ім. Т. Шевченка ТОВ «Авто-
школа «УНІ-
СЕРВ»

31.12.18
5000

6 Нежитлове 
приміщення 

16,5 м. Київ, 
вул. П. Май-
бороди, 19

ДУ «Територіальне ме-
дичне об’єднання МВС 
України по м. Києву»

БО «Лікар-
няна каса 
столичної 
поліції»

31.01.19
4000

Конкурси відбудуться 20 лютого 2019 року о 15.00 в Регіо-
нальному відділенні Фонду державного майна України по 
м. Киє ву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 14 лютого 2019 року за адре-
сою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
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 СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 20 лютого 2019 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування 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 державного 
майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – 
Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 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.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 

частини приміщень, нежитлова будівля є: нерухоме майно, ознаки 
подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

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

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.
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юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на про-
ведення оцінки державного майна:

нежитлового приміщення загальною площею 53,75 м2 за адре-
сою: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька Полтавська обл., що обліко-
вується на балансі Головного управління статистики у полтавській 
області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість вико-
наних робіт – 1500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-
консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного 
майна:

частини нежитлового приміщення на першому поверсі адміні-
стративного корпусу площею 3,0 м2 за адресою: вул. Пушкіна, 103, 
м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління ста-
тистики у Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Вартість виконаних робіт –1350,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної 
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 12,2 м2 та частини даху площею 
10,0 м2, загальною 22,2 м2 за адресою: пров. Віктора Носова, 2а, 
м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління На-
ціональної поліції в Полтавській області. Мета оцінки – продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки держав-
ного майна:

частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі за-
гальною площею 31,4 м2 за адресою: вул. Гоголя, 10, м. Лохвиця, 
Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління Державної 
казначейської служби у Лохвицькому районі Полтавської області. 
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість викона-
них робіт – 1500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален-
дарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 10.12.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єкта, а саме: газорозподільчі сис-
теми та їх складові ПАТ «Рівнегаз», за адресою: Рівненська область. 
Переможець конкурсу – ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк вико-
нання робіт з оцінки – 20 календарних днів. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 193 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 12.12.2018

Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – 
державне майно газорозподільних систем ПАТ «Сумигаз». Балан-
соутримувач – ПАТ «Сумигаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Сумська область – Буринський цех Конотопського УЕГГ, Глухівський 
цех Шосткинського УЕГГ, Головне підприємство, Конотопське УЕГГ, 
Краснопільський цех Охтирського УЕГГ, Кролевецький цех Шосткин-
ського УЕГГ, Охтирське УЕГГ, Путивльський цех Конотопського УЕГГ, 
Роменське УЕГГ, Сумський цех Головного підприємства, Шосткин-
ське УЕГГ, з метою переоцінки для цілей бухгалтерського обліку, 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП ЕОФ «Апекс». Строк на-
дання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 93510,0 грн.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
оголошених на 26.11.2018

1. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта 
оцінки: нежитлові приміщення будівлі відпочинку, літ. Б, загальною 
площею 42 м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Пів-
денний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Лиманський р-н, Сичавська сільська рада, автодорога 
Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 54-й км, буд. 1б. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 3900,00 грн, 
10 календарних днів.

2. ПП «Дніпротех і К», керівник – Кіщак В. І. Назва об’єкта оцін-
ки: частина складської площі в тилу причалу № 28 загальною пло-
щею 717 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 5500,00 грн, 5 кален-
дарних днів.

3. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта 
оцінки: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 
13,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. 
Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ста-
ропортофранківська, 71. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. 4100,00 грн, 5 календарних днів.

4. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта 
оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі 
(літ. А) загальною площею 5 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Одеській об-
ласті. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 6000,00 грн, 5 календарних днів.

5. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету на першому повер-
сі 4-поверхової будівлі управління № 3 загальною площею 78 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія 
ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 5400,00 грн, 5 кален-
дарних днів.

6. ПП «Дніпротех і К», керівник – Кіщак В. І. Назва об’єкта оцінки: 
відкритий майданчик (інв. № 064521) площею 773,87 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський 
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. 6000,00 грн, 5 календарних днів.

7. ПП «Дніпротех і К», керівник – Кіщак В. І. Назва об’єкта оцінки: 
частина одноповерхової нежитлової будівлі головного виробничого 
корпусу, частина нежитлових приміщень другого поверху триповер-
хової будівлі НВЦ «Зварювання та відновлення деталей» загальною 
площею 230 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДП проектно-конструкторський інститут морського флоту України 
(ДП «УкрНДІМФ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. 
Газовий, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 5500,00 грн, 5 календарних днів.

8. ПП «Дніпротех і К», керівник – Кіщак В. І. Назва об’єкта оцінки: 
нежитлові приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового навчального 

корпусу загальною площею 272 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Праці, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 5500,00 грн, 5 календарних днів.

9. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення окремого від основної будівлі 
нежитловій підсобній прибудові та приміщення під сходами будів-
лі загальною площею 34,87 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 4700,00 грн, 
5 календарних днів.

10. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 
6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональ-
ний сервісний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27/1. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6500,00 грн, 
5 календарних днів.

11. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету в будівлі адміністратив-
ного корпусу «А» загальною площею 87,3 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація мор-
ських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. 5300,00 грн, 5 календарних днів.

12. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі за-
водоуправління загальною площею 72,2 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ДП Одеський морський торговельний 
порт. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. м. Гефта, 3. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
5400,00 грн, 5 календарних днів.

13. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта 
оцінки: частина нежитлового приміщення горища в будівлі учбового 
корпусу № 2 загальною площею 10 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 13. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. 4800,00 грн, 10 кален-
дарних днів.

14. ПП «Дніпротех і К», керівник – Кіщак В. І. Назва об’єкта оцін-
ки: територія Ремонтно-будівельної дільниці загальною площею 
13200 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Реній-
ська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6500,00 грн, 
5 календарних днів.

15.ФОП Камінський Костянтин Сергійович. Назва об’єкта оцін-
ки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі їдальні № 14 за-
гальною площею 130 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 6000,00 грн, 
5 календарних днів.

16. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта 
оцінки: нежитлові приміщення (кабінети № 125, 222) 2-поверхової 
будівлі учбового корпусу(літ. А) та нежитлові приміщення лабора-
торії (№ 106, 202, 209) 3-поверхової будівлі учбового корпусу (літ. 
Б) загальною площею 247,9 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Білгород-Дністровський рибопромисло-
вий технікум». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровський, вул. Калініна, 12. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 4800,00 грн, 
10 календарних днів.

17. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. На-
зва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі 
9-поверхової будівлі інституту загальною площею 13 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний 
проектно-вишукувальний інститут «Укппівдендіпроводгосп». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
3900,00 грн, 5 календарних днів.

18. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі 
управління порту № 4 загальною площею 119,2 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торго-
вельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна 
площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 5700,00 грн, 5 календарних днів.

19.ФОП Лосєва Олена Мойсеївна. Назва об’єкта оцінки: части-
на нежитлового приміщення холу на 1-му рівні вхідного павільйо-
ну Одеського морвокзалу загальною площею 2 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «АМПУ». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 5500,00 грн, 
7 календарних днів.

20. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта 
оцінки: нежитлове приміщення в окремому від основної будівлі не-
житлової підсобної прибудови загальною площею 43,2 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський 
національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 
26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
3900,00 грн, 10 календарних днів.

21.ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина 
приміщення холу першого поверху навчального корпусу загальною 
площею 4,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна, 1. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 3550,00 грн, 
10 календарних днів.

22.ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина 
нежитлового побутового приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового 
навчального корпусу загальною площею 19,7 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: НУ «Одеська морська академія». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3500,00 
грн, 10 календарних днів.

23. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – 
Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
першого поверху (вестибуль) 9-поверхової будівлі інституту загаль-
ною площею 17,33 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДПВІ «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцін-

ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 3500,00 грн, 10 кален-
дарних днів.

24. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: частина даху будівлі та бетонного майданчика на пер-
шому поверсі нежитлової будівлі загальною площею 31 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ака-
деміка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. 4900,00 грн, 5 календарних днів.

25. ТОВ «Вердикт експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення їдальні на першому та друго-
му поверхах 2-поверхової частини будівлі головної бухгалтерії порту 
та їдальні № 2, загальною площею 493 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний 
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 
1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
5900,00 грн, 5 календарних днів.

26. ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», керівник – Юрійчук В. Ф. На-
зва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 3-го поверху 
лабораторно-виробничого корпусу загальною площею 172,9 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український 
науково-дослідний протичумний інститут ім. Мечнікова» МОЗУ. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ядова, 6. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 6920,00 грн, 
7 календарних днів.

ІІ. Вважати таким, що не відбувся (рішення комісії з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 26.11.2018)) 
конкурс по об’єкту: нежитлове приміщення, кімната № 511, загальною 
площею 11,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
РВ Фонду по Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. 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, 
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Одеський нафтопереробний 
завод» (код за ЄДРПОУ 41864238); тел. (099) 525-58-37, у зв’язку із 
відсутністю заяв від претендентів. Голова комісії прийняв рішення 
щодо повторного оголошення конкурсу з відбору СОД. Дата прове-
дення конкурсу буде оголошена додатково.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 12.12.2018

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки 
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 103,0 м2 
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51 
(балансоутримувач – Професійно-педагогічний коледж Глухівсько-
го національного педагогічного університету імені Олександра До-
вженка) з метою продовження дії договору оренди, визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 
1250,00 грн.

2. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта – групи інвентарних об’єктів загальною площею 
1917,2 м2, а саме: 1) будівля складу № 1 площею 624,0 м2; 2) будівля 
складу № 2 площею 1293,2 м2 за адресою: м. Кролевець, вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 11 (балансоутримувач – Департамент цивільно-
го захисту населення Сумської обласної державної адміністрації), з 
метою передачі в оренду, не надійшло жодної заяви. Конкурс вва-
жається таким, що не відбувся.

3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки 
об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 168,6 м2 за адре-
сою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Незалежності, 7 (балансоутри-
мувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Сумській області), з метою передачі в оренду, визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання 
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 1030,00 грн.

4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки 
об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлове приміщен-
ня технічного поверху площею 35,0 м2; 2) ділянка даху площею 6,0 м2 
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 47 (балансоу-
тримувач – Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка), з метою продовження дії договору оренди, 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Даниленко О. І. Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 1050,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 04.12.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлової адміні-
стративної будівлі літ. А, поз. 12, 13, 14 загальною площею 60,2 м2 
відділу статистики у Теребовлянському районі за адресою: вул. На-
ливайка, 4, м. Теребовля, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Терно-
пільській області, визнано Тернопільське обласне комунальне під-
приємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1950 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди 
виросного ставу «Верхній Зборів № 1» (інвентарний номер 135, 
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ460) площею 6,0 га, що 
включає в себе: водопостачальний канал (інвентарний номер 100, 
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ398), паводковий водо-
спуск (інвентарний номер 144, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ435), верхню споруду (інвентарний номер 145, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ365) на території Зборівської міської 
ради Тернопільської області, що перебувають на балансі Держав-
ного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 5200 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 06.12.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлова будівля поста ЕЦ 
на примиканні ст. Тернопіль загальною площею 105,4 м2 за адресою: 
вул. Гайова, 56а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Виробничо-
го підрозділу «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель 
і споруд» ПАТ «Укрзалізниця», визнано Тернопільську торгово-
промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
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Продовження таблицівартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2050 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина даху адміністративної 
будівлі під антено-фідерні пристрої площею 17,84 м2; частина даху 
адміністративного корпусу для розміщення антени на трубостійці 
площею 3,0 м2; частина технічного приміщення адміністративної 
будівлі для встановлення обладнання мобільного зв’язку площею 
6,67 м2 за адресою: вул. Валова, 11, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі Головного управління Національної поліції в Тернопіль-
ській області, визнано Тернопільську торгово-промислову палату. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1950 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
на об’єкти оренди, що відбулися 04.12.2018

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач

Мета  
проведення 

оцінки

Вартість 
робіт, 

грн/ строк 
виконання,  

календарних 
днів

Переможець 
конкурсу

1 Нежитлове приміщення к. № 53 на 1-му 
поверсі 5-поверхової будівлі літ. «А-5» 
учбового корпусу Національного універ-
ситету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», інв. № 1106019389, 
загальною площею 7,9 м2, за адре-
сою: м. Харків, вул. Пушкінська, 10, 
що перебуває на балансі Національного 
університету «Юридична академія Укра-
їни імені Ярослава Мудрого», 02071139, 
тел. 704-92-93 

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

2150/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

2 Нежитлове приміщення (частина холу 
лівого крила к. № 50) на 1-му поверсі 
2-поверхової будівлі учбового корпусу 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», 
пам’ятка архітектури, інв. № 1106012742, 
охоронний № 334, загальною площею 
9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 77, що перебуває на балансі 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», 
02071139, тел. 704-92-93 

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

2150/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

3 Нежитлові приміщення – кімн. №  100, 
101, 102 на 1-му поверсі 4-поверхового 
учбового корпусу, літ. за техпаспортом 
«Б-2-4», інв. № 101310030, реєстровий 
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною 
площею 64,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі 
Національного аерокосмічного університе-
ту ім. м. Є. Жуковського «ХАІ», 02066769, 
тел. (057) 788-40-40

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

2100/5 ФОП Жари-
хін Ю. В.

4 Нежитлові приміщення – частина кімн. 
№ 29 на 1-му поверсі 4-поверхового 
учбового корпусу, літ. за техпаспортом 
«Б-2-4», інв. № 101310030, реєстровий 
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі 
Національного аерокосмічного університе-
ту ім. м. Є. Жуковського «ХАІ»

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

2150/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

5 Нежитлові приміщення на першому по-
версі (312,5 м2), на другому поверсі 
(120,9 м2), на третьому поверсі (68,9 м2), 
на четвертому поверсі (22,8 м2) чотири-
поверхової адміністративної будівлі, 
літ. «А-4», інвентарний № 0001030015, 
загальною площею 525,1 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Алчевських, 30, що пере-
буває на балансі Українського державно-
го університету залізничного транспорту 
(ідентифікаційний номер 1116472), тел.: 
732-28-75, 21-18-95

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

3200/3 ФОП Сорокі-
на І. М.

6 Нежитлові приміщення – кімн. № № 51, 
52, 54, 63 на 1-му поверсі 4-поверхової 
будівлі учбово-виробничих майстерень 
(літ. «Ц/2-4») загальною площею 336,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 
126, що перебувають на балансі ДНЗ «Хар-
ківське вище професійне училище № 6», 
5537609, тел. (057) 723-04-64

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

2650/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

7 Частина приміщення холу на першому 
поверсі 7-поверхової будівлі університет-
ського стоматологічного центру ХНМУ (інв. 
№ 10320007, літ. за техпаспортом «А-7») 
загальною площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Перемоги, 51, що пере-
буває на балансі Харківського національ-
ного медичного університету, 01896866, 
тел. 705-07-11

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

1800/4 ТОВ «Юри-
дична 

компанія 
«Консулат»

8 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у 
двоповерховій будівлі загальною площею 
54,6 м2 за адресою: Харківська обл., 
м. Золочів, вул. Перемоги, 8, що пере-
бувають на балансі Управління Державної 
казначейської служби у Золочівському 
районі Харківської області, 37315882, 
тел. 5-19-90

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

2650/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

9 Нежитлове приміщення – частина холу 
№ 2 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі 
гуртожитку, літ. за техпаспортом «А-9», 
інв. № 10300005, загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілино-
градська, 50б, що перебуває на балансі 
Харківського державного університету хар-
чування та торгівлі, 01566330, тел. (057) 
337-85-35

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

1800/4 ТОВ «Юри-
дична 

компанія 
«Консулат»

10 Нежитлове приміщення – частина холу 
№ 56 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі 
гуртожитку, літ. за техпаспортом «А-5», 
інв. № 10300001, загальною площею 
2,0 м2 за адресою:м. Харків, вул. Ціли-
ноградська, 28, що перебуває на балансі 
Харківського державного університету хар-
чування та торгівлі, 01566330, тел. (057) 
337-85-35

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

2150/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлове примі-
щення площею 19,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбу-
дівлі, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Бахмацькому районі Чернігівської області, за адре-
сою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31 (вартість робіт 
з оцінки – 1935 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: нежитлове підвальне при-
міщення площею 36,7 м2 чотириповерхової адміністративної будів-
лі, що перебуває на балансі Державної фіскальна служба України 
та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Прилуцької 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління 
ДФС у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Київська, 214 (вартість робіт з оцінки – 1920 грн, строк – 
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 11,75 м2 
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на 
балансі Управління Державної казначейської служби України у Бах-
мацькому районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31 (вартість робіт з оцінки – 1935 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлове примі-
щення гаража площею 107,0 м2, що перебуває на балансі Управлін-
ня Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі 
Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, 
вул. Соборності, 31 (вартість робіт з оцінки – 1935 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна).

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження, балансоутримувач

Мета  
проведення 

оцінки

Вартість 
робіт, 

грн/ строк 
виконання,  

календарних 
днів

Переможець 
конкурсу

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 25 
(коридор) площею 63,0 м2, частину кімн. 
№ 33 (майстерня) площею 492,8 м2, час-
тина кімн. № 45, 46, 47, 48, 49 (побутові 
служби) площею 6,2 м2 на першому по-
версі одноповерхової частини учбового 
корпусу навчально-експериментальної 
майстерні, інв. № 101310038, реєстровий 
№ 02066769.1.АААККЖ446, літ. за тех-
паспортом «Б/1-1-3», загальною площею 
562,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чка-
лова, 17, що перебувають на балансі На-
ціонального аерокосмічного університету 
імені м. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», 02066769, тел. (057) 
788-40-40

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

3150/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

12 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 
у підвалі 5-поверхової будівлі учбового 
корпусу, інв. № 46510, літ. «А-5», що є 
пам’яткою архітектури, загальною площею 
80,2 м2 за адресою: м. Харків, майдан 
Конституції, 11, що перебувають на балан-
сі Харківського національного універси-
тету мистецтв імені І. П. Котляревського, 
02214350, тел. (057) 731-10-95

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

2150/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

13 Нежитлові приміщення – к. № 1-31, 
1-32 на 2-му поверсі двоповерхової 
адміністративно-управлінської будівлі літ. 
«А-2» загальною площею 33,9 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Зміївський р-н, 
м. Зміїв, вул. Адміністративна (Леніна), 25, 
що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Харківській області, 
2362629, тел. (057) 706-26-16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

2650/5 ФОП 
Дрозд Ю. О.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 10.12.2018

Будівлі, споруди та інші необоротні активи, що перебувають на 
балансі ПАТ «Херсонгаз»:

станом на 31.12.2011 – у загальній кількості 15 448 інвентарних 
одиниць (згідно з переліком), з них: газопроводів – 14 209 одиниць, 
у тому числі: високого тиску – 487 одиниць, середнього тиску – 5 459 
одиниць, низького тиску – 8 263 одиниці; споруд на газопроводах – 
1 199 одиниць, у тому числі ГРП – 186 одиниць, ШРП – 714 одиниць, 
СКЗ – 299 одиниць; транспортних засобів спеціального призначен-
ня – 1 одиниця; іншого майна – 39 одиниць;

станом на 31.12.2016 – у загальній кількості 17 181 інвентарна 
одиниця (згідно з переліком), з них: газопроводів – 15 829 одиниць, 
у тому числі: високого тиску – 507 одиниць, середнього тиску – 5 940 
одиниць, низького тиску – 9 382 одиниці; споруд на газопроводах – 
1 307 одиниць, у тому числі ГРП – 191 одиниця, ШРП – 771 одиниць, 
СКЗ – 345 одиниць; транспортних засобів спеціального призначен-
ня – 1 одиниця; іншого майна – 44 одиниці», переможець конкурсу – 
ПП «Експерт – Центр».

Мета проведення незалежної оцінки – переоцінка для цілей бух-
галтерського обліку (визначення залишкової вартості станом на 
31.12.2011 та 31.12.2016 згідно з дорученням Фонду від 16.11.2018 
№ К/62). Вартість робіт – 140 тис. грн. Строк виконання робіт – 
10 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, що відбулися 06.12.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення до-
говору оренди – приміщення загальною площею 45,78 м2 (у т. ч. 
площа загального користування – 5,78 м2), (каб. № 42 та каб. № 64) 
на другому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на 
балансі Управління фінансів Полонської районної державної адміні-
страції, за адресою: вул. Л.Українки, 114 а, м. Полонне, Хмельницька 
обл., визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення до-
говору оренди – приміщення загальною площею 98,6 м2 на пер-
шому поверсі 8/100 частки адміністративної будівлі, що облікову-
ється на балансі Головного управління Пенсійного фонду України 
в Хмельницькій області, за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 
4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., визнано ФОП Трубача 
Андрія Степановича. Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 
грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 ка-
лендарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що мав відбутися 05.12.2018

У зв’язку з відсутністю заяв про участь не відбувся конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту: об’єкт малої прива-
тизації – незавершене будівництво цегельного заводу (Чернігівська 
обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80).

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 відбулися та мали відбутися 05.12.2018

У зв’язку з надходженням лише однієї заяви на участь не відбувся 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту – нежит-
лові приміщення площею 79,6 м2 в адмінбудівлі, що перебуває на 
балансі Територіального управління Державної судової адміністра-
ції України у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., 
смт Срібне, вул. Затиркевич-Карпинської, 17. Прийнято рішення про 
повторне оголошення конкурсного відбору.

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

прийнято рішення  
про приватизацію

волинсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Волинській області від 04.02.2019 № 57 
внесе но зміни до наказу від 21.01.2019 № 32 «Про прийняття 
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації», а саме 
визначено спосіб продажу об’єкта малої приватизації – група 
інвентарних об’єктів у складі: будівля станції ІІ підйому (літер 
А-2), загальною площею 3654,3 м2; резервуар для І техніч-
ної води (літер Б), загальною площею 408,3 м2; резервуар 
для ІІ технічної води (літер В), загальною площею 408,3 м2; щит 
управління; щит управління; щит управління; щит управління 
5ЩСУ; пункт розподільчий ПР-24-7211; пункт розподільчий ПР-
24-7203; пункт розподільчий ПР-24-7205; пункт розподільчий 
ПР-24-7208; пункт розподільчий ПР-24 д 7215 21 УЗ; насос 
КВ-18; насос КВ-18; насос 2 20/30; насос 2 20/30; вторинний 
прилад 2-054; вторинний прилад 2-054; вторинний прилад 
2-054; конденсаторна установка; конденсаторна установка, 
за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5б – 
аукціон з умовами.

ДніпропетровсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській області від 30.01.2019 
№ 12/01-50-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – нежитлова 
будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною площею 
124,0 м2 з ґанком літ. а, що перебуває на балансі АТ «Інтер-
пайп Новомосковський трубний завод» (колишня назва ПАТ 
«Інтерпайп Новомосковський трубний завод») (код ЄДРПОУ 
05393139) та розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210. 

полтавсьКа оБласть 
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Полтавській області від 23.01.2019 № 29 
із змінами, внесеними наказом Регіонального відділення 
Фонду по Полтавській області від 30.01.2019 № 50 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої 
приватизації соціально-культурного призначення – їдальня, 
що розташована за адресою: Полтавська обл., Шишацький 
р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24, що перебуває на балансі 
ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини» 
(код за ЄДРПОУ 30811110), шляхом продажу на аукціоні з 
умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Полтавській 

області від 23.01.2019 № 30 прийнято рішення про приватиза-
цію об’єкта державної власності малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – Спортивний комплекс, що роз-
ташований за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, 
с. Петрівці, вул. Першотравнева, що перебуває на балансі ТОВ 
Агрофірма «Миргородська» (код за ЄДРПОУ 0036805165), 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

рівненсьКа оБласть
ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняте  
рішення про приватизацію

  Наказом Регіонального відділення Фонду по Рівнен-
ській області від 29.01.2019 № 47 внесено зміни до наказу 
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області від 
24.04.2018 № 195 «Про прийняте рішення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації, окремого майна», а саме: пункт 
2 наказу слід читати «Приватизувати окреме майно – будів-
лю магазину, загальною площею 305,6 м2, що перебуває на 
балансі ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», 
код за ЄДРПОУ 2971506, за адресою: 35600, Рівненська обл., 
м. Дубно, вул. Млинівська, 71, шляхом продажу на електрон-
ному аукціоні з умовами».


