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ДНіПРОПеТРОвсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації на аукціоні з умовами

Регіональним відділенням укладено з юридичною особою – ТОВ «Абсолют Сітті» 
договір купівлі-продажу будівлі гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2, що розташова-
на за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників 
(Дзержинського), 1ж. Ціна продажу об’єкта – 420 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 
70 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої  
приватизації на аукціоні з умовами

Регіональним відділенням укладено з юридичною особою – ТОВ «Євромоно-
літ Строй» договір купівлі-продажу будівлі майстерень літ. Е-2 площею 1 353,8 м2, 
що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-
підпільників (Дзержинського), 1е. Ціна продажу об’єкта – 3 013 405,20 грн, у тому 
числі ПДВ – 502 234,20 грн.

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

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ «БЕСТ КОНТ-
РАКТ» договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне 
бюро «Елеватормлинмаш» (код ЄДРПОУ 14312884). Ціна продажу об’єкта – 
885 543,60 гривень (вісім сот вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот сорок три гривні 
60 коп.), у тому числі ПДВ – 147 590,60 гривень (сто сорок сім тисяч п’ятсот 
дев’яносто гривень 60 коп.).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Фонду державного майна України про оголошення  
додаткового конкурсу з визначення організаторів  
аукціонів по відчуженню об’єктів  
державної власності

Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної 
власності проводиться відповідно до Положення про умови і порядок проведення кон-
курсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власнос-
ті, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.08.2010 № 1127 і 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2010 за № 761/18056.

До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми 
власності та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, створені відповідно до Зако
ну України «Про товарну біржу», які відповідають таким вимогам:

мають мережу створених у встановленому порядку філій (членів товарної біржі – 
юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15).

Для участі в конкурсі претендент подає до Фонду державного майна  
України на розгляд комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів  h
(місцезнаходження, телефон, телефакс), форми власності, складу керівництва 
(прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, 
який виявив бажання брати участь у конкурсі;

копії установчого документа (статуту або засновницького договору), засвідчені  h
підписом керівника;

інформацію про фінансову спроможність загального (власного та позичкового)  h
капіталу, засвідчену керівником учасника конкурсу;

копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік; h
результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально засвідчену копію ау- h
диторського висновку);

довідку про відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових  h
зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної з наданням аналогічних послуг;

обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні  h
можливості для забезпечення організації відчуження майна та виконання взятих 
зобов’язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), 
а саме інформацію про:

а) результати діяльності з відчуження майна протягом останніх двох років та  y
відсутність протягом даного періоду під час такої діяльності порушень вимог 
чинного законодавства;
б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу майна на біржах  y
або аукціонах протягом останніх двох років, та обсяги відчуженого майна, які не 
повинні бути меншими ніж 3 млн грн на рік;
в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує  y
її функціонування, та приміщення для проведення торгів, обладнаного електрон ним 
табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;
г) наявність не менше ніж п’яти ліній міського та міжміського телефонного  y
зв’язку;
ґ) наявність власного веб-сайта в мережі Інтернет; y

сУМсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Окреме майно – гараж за адресою: Сумська область, м. Середина Буда, 
що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Середино будському районі Сумської області, приватизовано фізичною особою – 
Парамошкіною Н. М., як переможцем електрон ного аукціону, за 1214,64 грн, у тому 
числі ПДВ – 202,44 грн.

ЧеРНівецьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електрон ному 
аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни

Об’єкт малої приватизації – об’єкт окремого майна – виробнича будівля (корпус 
блоку допоміжного) літ. А, А’ площею 1085,60 м2, що перебуває на позабалансовому 
рахунку ТОВ «Машзавод» (58023, вул. Прутська, 10а, м. Чернівці), приватизовано 
фізичною особою – Бурдейним Святославом Михайловичем. Ціна, за якою придба-
но об’єкт, становить 606 000,00 грн (шістсот шість тисяч грн 00 коп.), у тому числі 
ПДВ – 101 000,00 грн (сто одна тисяча грн 00 коп.).

документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів товарної біржі –  h
юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15), їх технічні можливості, 
досвід роботи та копії положень про філії або договорів з біржею та інформацію 
про їх місцезнаходження, контактні телефони, прізвище, ім’я, по батькові 
директора.
Всі вищезазначені документи, окрім копії аудиторського висновку, повинні бути 

засвідчені підписом керівника учасника конкурсу.
Під час визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до 

уваги такі показники претендентів: кількість філій (членів товарної біржі – юридич-
них осіб) у більшості областей України та їх технічні можливості; розмір зареєстрова-
ного і фактично сплаченого статутного капіталу; вартість активів на останню звітну 
дату; фінансовий результат від здійснення господарської діяльності за попередній 
рік; кількість угод (договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів 
протягом останніх двох років, а також обсяги проданого майна через біржі, на аукціоні 
за цей період; технічні можливості та досвід роботи; наявність власного друкованого 
видання загальнодержавного розповсюдження; відсутність несвоєчасно погашеного 
кредиту, прострочених боргових зобов’язань при здійсненні діяльності, пов’язаної 
з наданням аналогічних послуг; інформацію про результати діяльності з відчуження 
майна протягом останніх двох років та відсутність порушень під час такої діяльності 
вимог чинного законодавства.

Документи щодо участі в конкурсі подаються претендентом безпосередньо до 
Фонду державного майна України і реєструються у секретаря конкурсної комісії Шуш-
пана Андрія Олександровича за датою їх надходження в присутності претендента, 
про що уповноважена особа претендента ставить свій підпис у журналі реєстрації, за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 612 (з 9.00 до 18.00).

Контактні телефони для довідок з питань конкурсу: 200-36-06, 200-32-55.
Дата початку прийняття документів на конкурс – 14 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання документів на участь у конкурсі – 11 березня 2019 

року (до 16.00).
Після закінчення строків подання документів здійснюється перевірка поданих пре-

тендентами відомостей уповноваженим комісією представником Фонду державного 
майна України, або у разі необхідності його регіонального відділення за місцезнахо-
дженням філії (членів товарної біржі – юридичних осіб) претендента.

Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів дер-
жавної власності відбудеться на засіданні конкурсної комісії у Фонді держав-
ного майна України 18 березня 2019 року об 11.00 за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 304.

На цьому засіданні комісія розглядає подані документи та обговорює їх. У разі 
потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право 
заслуховувати його уповноваженого представника на засіданні комісії.

Рішення про визначення переможців конкурсу приймається комісією та оформ-
люється протоколом за підписом усіх членів комісії, які брали участь у голосуванні, 
та затверджується протягом 5-ти робочих днів з дати проведення конкурсу наказом 
Фонду державного майна України.

Після підписання наказу про результати проведення додаткового конкурсу Фонд 
державного майна України в 10-денний строк включає переможців конкурсу до Реєстру 
організаторів аукціонів по відчуженню майна, який публікується в газеті «Відомості при-
ватизації», а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

Управління з питань розпорядження 
державним майном, т. 300-32-55

КоНКУрс з визНачеННя оргаНізаторів аУКціоНів  
по відчУжеННю об’єКтів державНої власНості



2 відомості
приватизації

13 лютого 2019 року № 7 (1235)

Продаж об’єктів малої Приватизації

віННицьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – будівлі лазні площею 221,1 м2, 
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський 
цукровий завод» (припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації:  h будівля лазні площею 
221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Бершадський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, 

вул. Покровська, 211 С.
Відомості про зберігача: Бершадська міська рада. Ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ 04051033. Місцезнаходження та контактні дані 
зберігача: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 
23, контактна особа: Рижавська Оксана Вікторівна, секретар Бер-
шадської міської ради, тел. (04352) 2-42-27.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля 
загальною площею 221,1 м2, 1984 року побудови, не експлуатується, 
за призначенням не використовується. Право державної власності 
зареєстроване 27.11.2018, номер запису 29129962, реєстраційний 
номер об’єкта 1705094805204.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24400, 
Він ницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211 С. Інформація про 
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки, 
наявність обтяжень відсутня. Земельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19.03.2019, година, о котрій 

починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.

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 будівлі лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод», за адре-
сою: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211 С, 
яка перебуває на зберіганні Бершадської міської ради, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець будівлі лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статут-
ного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод», за адресою: 24400, 
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211 С, яка перебуває 
на зберіганні Бершадської міської ради, має відповідати вимогам, 
передбаченим у статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 27416,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13708,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 13708,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2741,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1370,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1370,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональ-

ному відділенню Фонду по Вінницькій області витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3500,00 грн в місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

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

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, 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: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, 
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта – головний спеціаліст відділу приватизації 
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46,  
адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій області від 05.02.2019 № 109 «Про за-
твердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000032-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 274,16 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 137,08 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 137,08 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області 
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – протипожежної  
господарської мережі

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації:  h протипожежна 
господарська мережа.
Місцезнаходження об’єкта: 24615, Вінницька область, Крижопіль-

ський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезна-

ходження і контактні дані): ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», 
ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 03374764. Місцезнаходження 
та контактні дані балансотримача: 24615, Вінницька область, Крижо-
пільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, контактна 
особа: Романова Тетяна Григорівна, директор ПрАТ «Крижопільський 
цукровий завод», тел. (04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт приватизації: протипожежна господарська 
мережа В-1-1, інв. № 3219, 1985 року побудови, являє собою водо-
провідну мережу, яка проходить по всій території підприємства ПрАТ 
«Крижопільський цукровий завод». Робоча частина мережі довжи-
ною 3999,2 пог. м складається з таких конструктивних елементів та 
їх складових частин: труби стальні електрозварні – 705 пог. м, труби 
чавунні клас А – 3294,2 пог. м, засувки паралельні з висквним шпін-
делем – 23 шт, пожежні підземні гідранти – 7 шт., колодязі – 21 шт, 
фасонні частини – 141 шт., перебувають у задовільному технічному 
стані, тиск 4,0 кг с/см2, фізичний знос 30-37 %. Неробоча частина 
мережі довжиною 2629,8 пог. м складається з таких конструктивних 
елементів та їх складових частин: труби чавуні клас А – 2629,8 пог. м, 
засувки паралельні з висквним шпінделем – 52 шт, пожежні підземні 
гідранти – 18 шт, колодязі – 29 шт, фасонні частини – 331 шт, пере-
бувають у незадовільному технічному стані та не використовується 
підприємством з 1999 року, конструктивний тип виконання кільцевий, 
тиск відсутній, фізичний знос 54-70%.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24615, 
Він ницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благо-
віщенська, 103. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове 
призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня. Зе-
мельна ділянка окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19.03.2019.
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 протипожежної господарської мережі, розташова-
ної за адресою: 24615, Вінницька область, Крижопільський район, с. 
Городківка, вул. Благовіщенська, 103, яка не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Крижопільський цукровий завод» та перебуває на ба-
лансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

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

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 5 011 739,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 505 869,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 505 869,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 501 173,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 250 586,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 250 586,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцін-
ки об’єкта приватизації в сумі 4800,00 грн в місячний строк з дати 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного 

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

Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, 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: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, 
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: 
www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контак-
тна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта – головний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електрон-
ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій області від 05.02.2019 № 108 «Про за-
твердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000077-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

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

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 50 117,39 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 25 058,70 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 25 058,70 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

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

вОлиНсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – групи 
інвентарних об’єктів у складі: будівля станції ІІ підйому (літер 
А-2), загальною площею 3654,3 м2; резервуар для І технічної 
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

1. Інформація про об’єкт малої приватизації.
Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: гру-

па інвентарних об’єктів у складі: будівля станції ІІ підйому (літер А-2), 
загальною площею 3654,3 м2; резервуар для І технічної 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 при-
лад 2-054; конденсаторна установка; конденсаторна установка, за 
адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5б.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: від-
сутня.

Інформація про балансоутримувача: Приватне акціонерне това-
риство «СКФ Україна» за адресою: вул. Боженка, 34, м. Луцьк, тел. 
(0332) 783302.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації: об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів: будів-
ля станції ІІ підйому (літер А-2). Рік побудови – 1980. Кількість по-
верхів – 2. Фундамент – бетонні блоки. Матеріал стін – з/б плити, 
цегла. Підлога – бетон, плитка. Покрівля – рубероїд. Резервуар для 
І технічної води. Рік побудови – 1980. Кількість поверхів – 1. Фунда-
мент – бетон монолітний. Матеріал стін – з/бетон. Підлога – бетон. 
Резервуар для ІІ технічної води. Рік побудови – 1980. Кількість по-
верхів – 1. Фундамент – бетон монолітний. Матеріал стін – з/бетон. 
Підлога – бетон. 

Через будівлю станції ІІ підйому (літер А-2) пролягає трубопровід-
на теплова мережа, призначена для подачі теплопостачання (тран-
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зитом) до житлових будинків, розташованих на вул. Ковпака та вул. 
Боженка в м. Луцьку, а також біля будівлі станції ІІ підйому знаходиться 
КТП № 10 заживлена до щитів, які знаходяться у будівлі (що є об’єктом 
приватизації). КТП № 10 обслуговує пожежну частину ДСНС України 
у Волинській області та належить ПрАТ «СКФ Україна».

Щит управління: щит управління; щит управління; щит управ-
ління 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.

Земельна ділянка розташована: Волинська обл., м. Ківерці, 
вул. Міцкевича, 32, земельна ділянка площею: інформація відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 

власності або на праві користування: інформація відсутня.
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).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні – 151 315,14 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 75657,57 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 75657,57 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 – 15131,51 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7565,76 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7565,76 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
забороняється припинення експлуатації КТП № 10 протягом 1 року 

від дати набуття права власності;
забороняється демонтаж трубопровідної теплової мережі про-

тягом 1 року від дати набуття права власності.
4. Додаткова інформація.

Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, 
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та 
проведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Регіональне відділення Фонду по 
Волинській області, за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, 
в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька Наталія 
Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електрон ної пошти: 
ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду по Волинській області від 
04.02.2019 № 56.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон-
ній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000007-1.

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 – 1513,15 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 756,58 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 756,58 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – групи 
інвентарних об’єктів: цех хвойно-лікувального екстракту 
(літер Г-1) загальною площею 139,4 м2; цех деревообробний 
(літер Д-1) загальною площею 101,6 м2; цех очистки 
скипидару (літер Б-1) площею 172,1 м2; склад готової 
продукції (літер А-1) загальною площею 110,5 м2; 
побутове приміщення (літер В-2) загальною площею 169,6 м2; 
конюшня (літер Ж-1) загальною площею 34,2 м2 за адресою: 
Волинська обл., м. Ківерці, вул. Міцкевича, 32

1. Інформація про об’єкт малої приватизації.
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: група інвентарних об’єктів: цех 
хвойно-лікувального екстракту (літер Г-1) загальною 
площею 139,4 м2; цех деревообробний (літер Д-1) 
загальною площею 101,6 м2; цех очистки скипидару (літер 
Б-1) площею 172,1 м2; склад готової продукції (літер А-1) 
загальною площею 110,5 м2; побутове приміщення (літер 
В-2) загальною площею 169,6 м2; конюшня (літер Ж-1) 
загальною площею 34,2 м2 за адресою: Волинська обл., 
м. Ківерці, вул. Міцкевича, 32.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: від-

сутня.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Ківерцівське лісове гос-

подарство» (код ЄДРПОУ 00991551) за адресою: вул.Кузнєцова, 4, 
м. Ківерці, Волинська обл., тел. (03365)21351.

Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів:

цех хвойно-лікувального екстракту (літер Г-1). Рік побудови – 1969. 
Будівля одноповерхова. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля 
рулонна, перекриття – з/б панелі, підлога – цемент;

цех деревообробний (літер Д-1). Рік побудови – 1988. Будівля од-
ноповерхова. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, 
перекриття – дерево, підлога – цемент;

цех очистки скипидару. Рік побудови – 1965. Будівля одноповер-
хова. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, перекрит-
тя – з/б панель, підлога – цемент;

склад готової продукції. Рік побудови – 1988. Будівля одноповер-
хова. Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, перекрит-
тя – з/б панель, підлога – цемент;

побутове приміщення. Рік побудови – 1988. Будівля двоповерхова. 
Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля рулонна, перекриття – з/б 
панель, підлога – цемент;

конюшня. Рік побудови – 2004. Фундамент – дерев., стіни – де-
рев., покрівля – 1/2 шифер, підлога – 1/2 дерев.

Об’єкти перебувають в незадовільному стані та потребують ка-
пітального ремонту.

Земельна ділянка розташована: Волинська обл., м. Ківерці, 
вул. Міцкевича, 32, земельна ділянка площею: інформація відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві 

власності або на праві користування: інформація відсутня.
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).

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2019 року. Час 

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

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

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

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

продаж на аукціоні – 32482,65 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 16241,33 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16241,33 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 – 3248,27 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1624,13 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1624,13 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

4. Додаткова інформація.
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, 

відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та 
проведення розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Волинській області

Рахунок № 37315048004566 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13347870
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Волинській області
Рахунок № 37180500900001 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 13347870
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого 

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

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

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

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.15, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час 
роботи служби організації аукціону: Регіональне відділення Фонду 
по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.15, 

в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Контактна особа: Кизицька Наталія 
Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електрон ної пошти: 
ocenka_07@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: 
наказ Регіонального відділення Фонду по Волинській області від 
04.02.2019 № 58.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон-
ній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000003-1.

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

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 324,83 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 162,41 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 162,41 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

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

КіРОвОГРАДсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області про проведення продажу 
на електрон ному аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
(магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої 
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, 
с.Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме  
майно – нежитлова будівля (магазин)  
загальною площею 115,9 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Бобринецький район, 

с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-

ля площею 115,9 м2; фундаменти бутові, стіни черепашкові, покрівля 
шиферна, перекриття зі збірних залізобетонних ребристих плит, під-
лога демонтована; інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1968. 
Тривалий час не використовується, потребує ремонту.

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 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 малої приватизації – окремого майна – 
нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розта-
шованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. 
Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14, 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 об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, розташованої 
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньо-
інгульське, вул. Набережна, 14, має відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 22 188,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 094,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 11 094,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 218,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 109,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 109,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню 

витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 (дві ти-
сячі двісті) гривень протягом 30 календарних днів з моменту укладен-
ня договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – нежитлової будівлі (магазину) загальною площею 115,9 м2, 
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький ра-
йон, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14.
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 для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного  

внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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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 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький район, с. Верхньо-
інгульське, вул. Набережна, 14.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місце-
знаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 
2; адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг з 8.00 до 
17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Гали-
на Володимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; 
адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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 Кіровоградській області від 
30.01.2019 № 77.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000017-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 221,88 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 110,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 110,94 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Кіровоградській області про проведення 
продажу на електрон ному аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, 
розташованої за адресою: 26500, Кіровоградська 
обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 
10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного 
товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750)

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 
163,0 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щас-

лива (Крупської), 10.
Балансоутримувач: Закрите акціонерне товариство «Голова-

нівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), адреса: Кіровоградська 
обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10; перебуває в 
стані припинення з 03.07.2014 на підставі постанови Кіровоград-
ського окружного адміністративного суду від 19.06.2014 справа 
№ П/811/1541/14.

Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова бу-
дівля площею 163,0 м2; фундаменти бутові, стіни черепашкові, по-
крівля шиферна, перекриття з дерев’яних балок, підлога цементна; 
інженерні комунікації відсутні. Рік побудови – 1970. Тривалий час не 
використовується, потребує ремонту.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, що відповідно до 
державного акта на право постійного користування землею серія КР 
№ 0008 передана акціонерному товариству «Голованівський хліб».
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06 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 малої приватизації – окремого майна – не-
житлової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розта-
шованої за адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, 
вул. Щаслива (Крупської), 10, здійснюється відповідно до вимог За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі (свинарника) загальною площею 163,0 м2, розташо-
ваної за адресою: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, 
вул. Щаслива (Крупської), 10, має відповідати вимогам, передба-
ченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 53 681,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 26 840,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 26 840,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 368,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 684,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 2 684,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділен-

ню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 200 
(дві тисячі двісті) гривень протягом 30 календарних днів з момен-
ту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватиза-
ції – окремого майна – нежитлової будівлі (свинарника) загальною 
площею 163,0 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., 
смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на 
балансі Закритого акціонерного товариства «Голованівський хліб» 
(код ЄДРПОУ 00378750).

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 для перерахування реєстраційного 
внеску:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Кіровоградській області

Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щас-
лива (Крупської), 10.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцез-
находження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; 
адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, 
п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Кравцова Галина Во-
лодимирівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса 
електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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 Кіровоградській області від 
30.01.2019 № 76.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000007-1.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 536,81 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 268,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 268,40 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.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Кіровоградській області про проведення 
продажу на електрон ному аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 
23,8 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., 
смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби 
України в Онуфріївському районі Кіровоградської області 
(код ЄДРПОУ 37824388)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
будівля гаража площею 23,8 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Цен-

тральна, 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 

України в Онуфріївському районі Кіровоградської області, адреса: 
Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, код ЄДРПОУ: 
37824388; телефон: (05238) 2 06 62.

Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова це-
гляна будівля площею 23,8 м2 потребує ремонту; фундаменти буто-
ві, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття з дерев’яних балок, 
підлога бетонна; інженерне забезпечення відсутнє. Рік будівництва – 
1972. Будівля використовувалась для зберігання автотранспорту та 
як складське приміщення.

Право державної власності зареєстровано 02.11.2015, реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна: 765067535246.

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

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 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 малої приватизації – окремого майна – 
будівлі гаража площею 23,8 м2, розташована за адресою: Кірово-
градська обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі 
гаража площею 23,8 м2, розташована за адресою: Кіровоградська 
обл., смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17, має відповідати, вимогам, 
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 17 693,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 846,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8 846,50 грн.

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1769,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 884,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 884,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню 

витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 490 грн 
(дві тисячі чотириста дев’яносто) гривень протягом 30 календарних 
днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – будівлі гаража площею 23,8 м2, 
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, 
вул. Центральна, 17, що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоград-
ської області (код ЄДРПОУ 37824388).
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 для перерахування реєстраційного 
внеску:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Кіровоградській області

Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
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 10.00 до 
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Цен-
тральна, 17.

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник Управління Державної 
казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоград-
ської області Ковальова Любов Петрівна, тел. 05238 2 06 62.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місце-
знаходження: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глин-
ки, 2, адреса веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.
html, телефони для довідок: 0522 33 24 00, 0522 33 25 79,

час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 
17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія 
Іванівна, телефони для довідок 0522 33 24 00, 0522 33 25 79;

адреса електрон ної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна Укра-
їни від 31.01.2019 № 84.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в 
електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000040-1.

Період між аукціоном:
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 – 176,93 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 88,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 88,47 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.

лУГАНсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Луганській області для продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – будинок газорозподільної 
підстанції загальною площею 28,6 м2 за адресою: 
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-70, 
балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових 
технічних виробів» (код за ЄДРПОУ 05389942) (далі – об’єкт)

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ, 

вул. Незалежності, 128-70.
Дані про об’єкт окремого майна: об’єкт приватизації являє со-

бою окремо розташовану одноповерхову нежитлову будівлю пло-
щею 28,6 м2. Введена в експлуатацію у 1996 році. Відомості про 
земельну ділянку відсутні. Технічний стан об’єкта приватизації не-
задовільний. Інженерне обладнання відсутнє. Не використовується 
більш ніж 10 років.

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

Балансоутримувач: ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних 
виробів» (код за ЄДРПОУ 05389942), розташований за адресою: 
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128, ліквідатор – 
арбітражний керуючий Кириченко Євгенія Анатоліївна, мобільний 
телефон 050-694-06-79.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 березня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

без умов, 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 – будинок га-
зорозподільної підстанції загальною площею 28,6 м2 за адресою: Лу-
ганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-70 здійснюється 
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відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець 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 без умов – 1 775,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 887,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 887,67 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 177,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 88,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: без умов.

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: ГУ ДКСУ 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: Луганська 
обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128-70.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Луганській області: Луганська 
обл., м. Cєверодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, к. 313, адре-
са 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 5 люто-
го 2019 року № 45.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон-
ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000112-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 17,75 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 8,88 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8,88 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

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

РівНеНсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва 
законсервованого об’єкта – житлового будинку

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – об’єкт 
незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта – 
житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська область, Рівнен-

ський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесіль-

маш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35350, 

Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Індустрі-
альна, 6. Контактні дані: тел./факс: (0362) 693543.

Відомості про об’єкт приватизації.
Рівень будівельної готовності – 1 %.
Незавершене будівництво житлового будинку являє собою зруй-

нований котлован, який заріс очеретом та кущами. Будівництво 

житлового будинку розпочато в 1991 році, роботи призупинені у 
тому ж році. Стан незавершеного будівництва житлового будинку 
незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах 
земельної ділянки площею 0,20 га, на землях запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 12 березня 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

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

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

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на аукціоні – 90500 грн 00 коп. (дев’яносто тисяч п’ятсот гривень 
00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 9050 грн 00 коп. (дев’ять тисяч 
п’ятдесят гривень 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 45 250 грн 00 коп. (сорок п’ять тисяч 
двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 4525 грн 00 коп. (чотири тисячі 
п’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 45 250 грн 00 коп. (сорок п’ять тисяч 
двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 4525 грн 00 коп. (чотири тисячі 
п’ятсот двадцять п’ять гривень 00 копійок).

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний добудувати та ввести в експлуатацію 

об’єкт незавершеного будівництва протягом 5 (п’яти) років без збе-
реження профілю використання.

2. Покупець зобов’язаний зареєструвати за собою право влас-
ності на об’єкт протягом 30 днів з дати підписання акта приймання-
передачі нерухомого майна.

3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець 
визначає самостійно, а подальше відчуження виключно погоджувати 
з органом приватизації.

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

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

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

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

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

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

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. 

Київ, МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

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

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

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

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

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

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який під-
лягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором 
електрон ного майданчика та учасником з урахуванням положень аб-
зацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів 

для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем 
електрон ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опубліку-
вання органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду по Рівненській області від 31 січня 2019 р. 
№ 55 (протокол № 23 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000057-1.

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

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

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

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

(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 905 грн 00 коп. 
(дев’ятсот п’ять гривень 00 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
452 грн 50 коп. (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 копійок);

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

на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватиза-
ції – пропозицій – 452 грн 50 коп. (чотириста п’ятдесят дві гривні 
50 копійок);

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

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – 
житлового будинку

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – об’єкт 
незавершеного будівництва, законсервованого об’єкта – 
житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська область, Рівнен-

ський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесіль-

маш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 

35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул.
Індустріальна,6. Контактні дані: тел./факс: (0362) 693543.

Відомості про об’єкт приватизації.
Рівень будівельної готовності – 4 %.
Незавершене будівництво житлового будинку являє собою збу-

дований цокольний поверх висотою 2,8 м, із частково зруйнованими 
бетонними перегородками між поверхами та частково проведена 
цегляна кладка, а також територію із закладеним фундаментом та 
забитими залізобетонними палями Будівництво житлового будинку 
розпочато в 1991 році, роботи призупинені у тому ж році. Стан неза-
вершеного будівництва житлового будинку незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах 
земельної ділянки площею 0,50 га, на землях запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 12 березня 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

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

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

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

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

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

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної 
форми і завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

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

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на аукціоні – 572400 грн 00 коп. (п’ятсот сімдесят дві тисячі чотири-
ста гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 57240,00 грн (п’ятдесят сім тисяч 
двісті сорок гривень 00 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 286 200 грн 00 коп. (двісті вісімдесят 
шість тисяч двісті гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 28620,00 грн (двадцять вісім тисяч 
шістсот двадцять гривень 00 копійок).



6 відомості
приватизації

13 лютого 2019 року № 7 (1235)

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 286200 грн 00 коп. (двісті вісімдесят 
шість тисяч двісті гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 28620,00 грн (двадцять вісім тисяч 
шістсот двадцять гривень 00 копійок).

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний добудувати та ввести в експлуатацію 

об’єкт незавершеного будівництва протягом 5 (п’яти) років без збе-
реження профілю використання.

2. Покупець зобов’язаний зареєструвати за собою право влас-
ності на об’єкт протягом 30 днів з дати підписання акта приймання-
передачі нерухомого майна.

3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець 
визначає самостійно, а подальше відчуження виключно погоджувати 
з органом приватизації.

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

Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни 
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціо-
ну (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію 
об’єкта).
4. Додаткова інформація.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

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

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

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

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

МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

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

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

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

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

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

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

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду по Рівненській області від 31 січня 2019 р. 
№ 56 (протокол № 24 засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 
приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000077-1.

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

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

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

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

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 5724 грн 00 коп. (п’ять 
тисяч сімсот двадцять чотири гривні 00 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукці-
ону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта привати-
зації – 2862 грн 00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 00 
копійок);

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

на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону стано-
вить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2862 грн 
00 коп. (дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок);

на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.

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

ЧеРКАсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Черкаській області про проведення в електрон ній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне 
управління»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації:  h Єдиний майновий 
комплекс державного підприємства «Ватутінське 
вантажно-транспортне управління».
Місцезнаходження: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лей-

тенанта Кривошеї, 113.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 34675640. Середньооблі-

кова чисельність працівників: станом на 31.12.2018 – 35 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний 
транспорт.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): організація пере-
везень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспор-
ту; надання послуг з подачі та забирання вагонів; надання послуг з 
виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування за-
лізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка 
Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; 
укладання господарських договорів із контрагентами під’їздної ко-
лії на транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування, 
надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і 
транспортно-експедиційне обслуговування з метою задоволення 
потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-
мастильних матеріалів.
№ 
з/п Найменування Од. виміру 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 Вантажоперевезення тис. грн 2 116,0 4 116,0 4920,0
2 Кількість наданих послуг тис.тн/км 465,0 421,0 405,7
3 Експортні послуги – – – –
4 Кількість оброблених вагонів  

всього, у т. ч.
навантаження
вивантаження

шт. 3949

2707
1242

3616

2546
1070

3686

2506
1180

Інформація про об’єкт приватизації: державне підприємство 
«Ватутінське вантажно-транспортне управління» працююче підпри-
ємство, єдине підприємство залізничного транспорту в Звенигород-
ському районі, яке надає послуги з вантажоперевезень залізничним 
транспортом на власних під’їздних коліях підприємствам, на підста-
ві укладених договорів з регіональною філією «Одеська залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця» та підприємствами контрагентами. Станом на 
05.02.2019 укладено 5 договорів.

До складу ЄМК входять: будівлі та споруди, в тому числі: будів-
ля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення 
тепловозного депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1218,6 м2; бу-
дівля бані (літ. Б1) загальною площею 365,6 м2; будівля підсобного 
приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу 
паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; 
приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 
127,7 м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. 
Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, 
ж3) загальною площею 170,2 м2; гараж для залізничного транспорту 
(літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для автотранспор-
ту (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального 
складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною 
площею 657,6 м2; адміністративний будинок з підвалом та ґанком (літ. 
Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення підсобних майстерень 
та буфету (літ. М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2; будівля бензос-
ховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних матеріалів 
(літ. О); приміщення туалетної (літ. У); ворота 1; огорожа 2; під’їзна 
залізнична колія, 3; металево-бетонна естакада для автотранспор-
ту 4; вимощення, I – комплекс будівель та споруд зареєстровано 
за державним підприємством «Ватутінське вантажно-транспортне 
управління», реєстраційний номер 28931704, за адресою: м. Вату-
тіне, вул. Кривошеї Лейтенанта,113;

будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) 
загальною площею 76,0 м2; сарай (літ. В) загальною площею 21,2 м2; 
акумуляторна (літ. Б) загальною площею 88,9 м2 зареєстровані за 
державним підприємством «Ватутінське вантажно-транспортне 
управління», реєстраційний номер 1279332371000, за адресою: 
м. Ватутіне, вул. Залізнична, 30б;

крім того, на балансі підприємства обліковуються залізничні ко-
лії, які розташовані на 5 дільницях загальною довжиною 12 204,4 
пог. м; основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, 
інструменти, інвентар) – 73 шт., малоцінні необоротні матеріальні 
активи – 78 шт.

Характеристика основних комунікацій: газ – до системи газово-
го постачання не підключені; водопостачання – міське; каналізація 
та водовідведення – відсутнє; електромережі – постачальник ТОВ 
«Черкасиенергозбут» через Звенигородські районі електричні ме-
режі; опалення – пічне.

Інформація про земельні ділянки: Розпорядженням Черкаської 
обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному 
підприємству «Ватутінське вантажно-транспортне управління» нада-
но у постійне користування для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загаль-
ною площею 7,5652 га:

земельна ділянка площею 2,1284 га, що знаходиться за адресою: 
Черкаська обл, м. Ватутіне, вул. Кривошеї лейтенанта, 113; кадастро-
вий № 7110200000:02:004:0049; цільове призначення: для розміщен-
ня та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;

земельна ділянка площею 1,0197 га, що знаходиться в адміністра-
тивних межах Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастро-
вий № 7110200000:02:002:0041; цільове призначення: для розміщен-
ня та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;

земельна ділянка площею 2,9815 га, що знаходиться в адміністра-
тивних межах Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастро-
вий № 7110200000:03:001:0002; цільове призначення: для розміщен-
ня та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;

земельна ділянка площею 0,6821 га, що знаходиться в адміністра-
тивних межах Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастро-
вий № 7110200000:03:001:0001; цільове призначення: для розміщен-
ня та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;

земельна ділянка площею 0,7535 га, що знаходиться в адміністра-
тивних межах Ватутінської міської ради Черкаської області, кадастро-
вий № 7110200000:02:004:0048; цільове призначення: для розміщен-
ня та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту;

Основні показники господарської діяльності 
за останні три роки

№ 
з/п Найменування показників Од. виміру 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 Обсяг реалізованої продукції тис. грн 4 211 6 623 8 779
2 Балансовий прибуток тис. грн - 234 52 10
3 Величина чистого прибутку тис. грн - 234 43 8
4 Рентабельність % 10 13,2 16,9
5 Вартість активів тис. грн 409 552 18 556
6 Вартість власного капіталу  тис. грн - 82 - 78 17 726
7 Дебіторська заборгованість тис. грн 224 332 358
8 Кредиторська заборгованість,

у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
тис. грн 123 

(у т. ч. 0)
630 

(у т. ч. 0)
830 

(у т. ч. 0)

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище незначні 
(пічне опалення на підприємстві в опалювальний період): сплачено 
екологічних зборів та платежів (екологічний податок) за викиди в ат-
мосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення у 2016 році – 177,45 грн за 0,696 т; у 2017 – 34,96 грн за 
8,047 т, у 2018 – 9,25 грн за 2,012 т.

ПІБ контактної особи на об’єкті: в.о. директора державного під-
приємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» Дро-
бот Володимир Олексійович, контактний телефон: (04740) 6-22-
46, (098) 647-37-70, (098) 580-57-22; адреса електрон ної пошти: 
vvtu2013medok@ukr.net.
2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 07 березня 

2019 року, час проведення визначається електрон ною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-

ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

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

Заява на участь в електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/ закритих цінових пропозицій.

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 електрон ному аукціоні 
з умовами, зі 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 в проміжок часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

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

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

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аук-
ціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аук-
ціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 
50 відсотків.
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 – 18 556 000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 278 000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 278 000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 855 600, 00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 927 800,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 927 800,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується 

податок на додану вартість (20 %) відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Збереження основних видів діяльності підприємства.
2. Збереження кількості існуючих робочих місць згідно зі штатним 

розписом державного підприємства та недопущення скорочення 
чисельності працівників з ініціативи нового власника чи уповнова-
женого ним органу.

3. Не допускається звільнення працівників приватизованого під-
приємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців з дня 
переходу до нього права власності за винятком звільнень на підставі 
трудового законодавства.

4. Протягом трьох місяців від дати переходу права власності на 
об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому 
числі: із заробітної плати, перед Пенсійним фондом України, бю-
джетами усіх рівнів, яка утвориться на дату підписання акта передачі 
державного майна.

5. Здійснювати заходи щодо забезпечення соціальних гарантій 
працівникам підприємства згідно з вимогами трудового законодав-
ства та укладеного колективного договору між новим власником і 
трудовим колективом.

6. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед 
працівниками із заробітної плати.

7. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища під час вироб-
ничої діяльності підприємства.

8. Питання землекористування вирішується покупцем після пере-
ходу до нього права власності в установленому законом порядку.

9. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за 
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, 
що затверджується Фондом державного майна України.
4. Додаткова інформація.

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

для перерахування реєстраційного внеску та проведення 
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Черкаській області

Рахунок: № 37184006000007
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО: 854018
Код ЄДРПОУ: 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області
Рахунок: № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 21368158.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

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

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за адресою: Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта 
Кривошеї, 113.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 
18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, теле-
фон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділен-
ня з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електрон ної пошти: zozulja_71@spfu.
gov.ua Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна.

Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підля-
гатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем 
електрон ного аукціону, встановлюється в договорі між Операто-
ром електрон ного майданчика та учасником з урахуванням поло-
жень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електрон них 
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оГолошення Про намір Передати державне майно в оренду

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій 

08588576, Аварійно-рятувальний загін спеціального призна-
чення Управління ДСНС України у Волинській області, 43016, 
м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114а, тел.  (0332) 24-35-20

Частина даху навчально-практичного центру з 
підготовки пожежних волонтерів та тренуваль-
ного центру рятувальників Е-2

08588576.1.ААААЖА 298 43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Тарасова, 17а

12,0 25 284,00 2 роки 11 місяців Для розміщення антен рухомого 
(мобільного) зв’язку та доступу 
до Інтернету ПрАТ «Київстар»

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ Фонду 
по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

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

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максималь-
но можливий 
строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 
та науки України 

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

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

 252,69 1 571 594,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (кур-
си іноземних мов) 

2 Державне космічне 
агентство України 

14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, 
49008, м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,  
тел. (0562) 34-39-04

Нежитлові вбудовані приміщення РМЙЙМК1222 м. Дніпро, 
просп. О. Поля, 46

480,0; 
85,5

1 804 146,00 2 роки  
11 місяців

Інше використання нерухомого майна 
(виробництво по переробці вторинної сиро-
вини в гранулу); розміщення складу (без 
права торгівлі у даному приміщенні)

3 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, 
вул. Європейська, 15, тел. 744-01-00

Нежитлове вбудоване приміщення 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, Європей-
ська, 15

39,93 334 414,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення склад-магазину

4 Державне агентство 
рибного господар-
ства України

25592421, ДП «Укрриба», м. Київ, вул. Тургенєв-
ська, 82а, тел. (044) 486-07-91

Водовипускні споруди (2 шт.); насосна станція; 
головна насосна станція; контурна дамба № 1; 
контурна дамба № 2; контурна дамба № 3; на-
пірний трубопровід; причали на ВП (14 од); во-
довипускні споруди (8 од.); водовипускні ставки 
(28 од.); перепуски із ВП в ВП (2 од.) 

25592421.19.ААЕЖАГ766; 25592421.19.ААЕЖАГ777; 
25592421.19 ААЕЖАГ769; 25592421.19.ААЕЖАГ772; 
25592421.19.ААЕЖАГ773; 25592421.19.ААЕЖАГ774; 
25592421.19.ААЕЖАГ776; 25592421.19.ААЕЖАГ783; 
25592421.19.ААЕЖАГ767; 25592421.19.ААЕЖАГ765; 

25592421.19.ААЕЖАГ781 

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, в межах земель 
Могилівської сільської 
об’єднаної територіаль-
ної громади

1 525 626,00 2 роки 364 дні Використання для рибогосподарської ді-
яльності

5 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро, 
вул. Європейська, 15, тел. 744-01-00

Нежитлове вбудоване приміщення 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, Європей-
ська, 15

33,4; 
84,41

1 075 723,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення лабораторії; 
розміщення офісних приміщень

6 Міністерство оборони 
України 

35123222, філія «Одеське управління військової 
торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», 65058, 
м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 759-20-92

Нежитлові вбудовані приміщення 33689922.32.ААААЕЕ558 Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, мікрора-
йон Всебратське-2, 62

105,2 230 797,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ Фонду по Дніпропетровській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Національна по-
ліція України

40108625, Головне управління Національної поліції в Житомирській області, 10008, 
Житомирська обл., м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37, тел. (0412) 40-75-96

Нежитлові приміщення побутової будівлі з майстерня-
ми, літ. А; нежитлові приміщення у складській будівлі 
із добудовою під розчинний цементний вузол, літ. Б

40108625.3.АААДИА958; 
40108625.3.АААДИА959

м. Житомир, 
вул. Слобідська, 35

61,8; 
215,4

62 444,00; 
218 340,00

2 роки 
11 місяців

Розміщення складських при-
міщень

2 Міністерство осві-
ти і науки України

39891833, Житомирський технологічний коледж Київського національного університету 
будівництва і архітектури, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37, тел. (0412) 47-31-72 

Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му 
поверсі учбового корпусу № 1

00275926.1.АААБИВ150 м. Житомир, вул. Не-
бесної Сотні, 37

3,0 21 600,00 2 роки 
364 дні 

Розміщення торговельного апа-
рата, що відпускає гарячі напої

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ Фонду по Житомирській 
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».

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за 
участь в електрон ному аукціоні вноситься переможцем електрон-
ного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування ор-
ганом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Черкаській 
області від 06.02.2019 № 21-МП «Про затвердження умов продажу 
об’єкта приватизації та протоколу засідання аукціонної комісії від 
05.02.2019 № 2».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон-
ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000089-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 25 ка-

лендарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електрон ною торговою системою;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-
кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення електрон ною торговою системою.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 185 560, 00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 92 780,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 92 780,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку, на якій є посилання на веб-

сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право вико-
ристовувати електрон ний майданчик та 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  
адміністративного будинку, розташованого  
за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, 2

Інформація про об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта приватизації:  h незавершене 
будівництво адміністративного будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, м. Ічня, вул. Бу-

нівка, 2.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 

якій розташований об’єкт: знаходиться в центральній частині міста 
серед житлової забудови. В межах пішохідної доступності знахо-
дяться: школа, автостанція, райвідділ поліції ті інші місцеві заклади. 
Під’їздні дороги асфальтовані.

Будівництво було розпочато в 1991 році. Чотириповерхова бу-
дівля, цегляні стіни із керамічної та силікатної цегли, перекриття із 
залізобетонних плит, з/б сходові марші та площадки, виконано вну-
трішнє опорядження, дах вкритий шифером.

Внутрішні інженерні мережі не виконано.
Рівень будівельної готовності: 51 % (за даними технічного пас-

порта).

Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті Фон-

ду: http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2038.
Інформація про електрон ний аукціон.

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 березня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

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

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

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

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

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 1 193 722,00 грн (один мільйон сто дев’яносто 
три тисячі сімсот двадцять дві гривні 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 119 372,20 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: 596 861,00 
грн (п’ятсот дев’яносто шість тисяч вісімсот шістдесят одна гривня 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 59 686,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу 

на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 
596 861,00 грн (п’ятсот дев’яносто шість тисяч вісімсот шістдесят 
одна гривня 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 59 686,10 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 4 100,00 грн (чотири тисячі сто 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: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Code YeDRPOU: 14243893;
Purpose of payment: (please, indicate withour fail the purpose of 

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

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

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

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Черні-
гів, проспект 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 Фон-
ду по Чернігівській області від 06.02.2019 № 102 «Про затвердження 
умов продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000092-1.

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

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

для аукціону: 11 937,22 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 5 968,61 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 5 968,61 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.
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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 мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, 
69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-50-52

Нежитлові приміщення з № 7 до 
№ 12 включно 1-го поверху будівлі 
(Літ. А-1, інв. №10310567)

02360576.31.АААДЕЕ941 Запорізька обл., м. Віль-
нянськ, пров. Торговий, 2

34,8 84 440,00 2 роки 364 дні Розміщення салону краси 

2 Міністерство осві-
ти і науки України

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

Частина приміщення холу № 2 1-го 
поверху (Літ. А-3)

 – м. Дніпрорудне, просп. 
Ентузіастів, 23 

6,8 26 499,00 2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для надан-
ня населенню послуг із ксерокопіювання докумен-
тів та торговельного об’єкта з продажу канцтоварів

3 Міністерство осві-
ти і науки України

00493699, Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18

Нежитлові приміщення 2-поверхової 
студентської їдальні (Літ. В-2)

00493698.1.БЕШСНП6277 Запорізька обл., м. Ме-
літополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18 

882,3 2 125 978,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі 

4 Міністерство осві-
ти і науки України

00493699, Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18

Нежитлове приміщення буфету 
№ 21 учбового корпусу № 1 (літ. 
А-3)

00493698.1.БЕШСНП6268 Запорізька обл., м. Ме-
літополь, просп. Богдана 
Хмельницького, 18 

84,58 323 682,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

5 Міністерство осві-
ти і науки України

00493699, Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18

Нежитлове приміщення буфету з 
№ 95 до № 97 учбового корпусу 
№ 2 (Літ. Б-10)

00493698.1.БЕШСНП6269 Запорізька обл., м. Ме-
літополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18 

46,0 176 041,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

6 Міністерство осві-
ти і науки України

00493699, Таврійський державний агротехнологічний універ-
ситет, 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18, тел. (0619) 42-06-18

Нежитлове приміщення буфету з 
№ 34 до № 36 учбового корпусу 
№ 5 (Літ. А-3) 

00493698.1.БЕШСНП6279 Запорізька обл., м. Ме-
літополь, просп. Богдана 
Хмельницького,18 

30,7 111 515,00 2 роки 364 дні Розміщення буфетів, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

7 Міністерство осві-
ти і науки України 

02070849, Запорізький національний технічний університет, 
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60 

Нежитлове приміщення № 10 1-го 
поверху учбового корпусу № 6 
(Літ. А-5) 

02125243.40 РПКХЯР005 м. Запоріжжя, вул. Жу-
ковського, 55а 

16,5 64 610,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на 
основі приватної власності і провадить діяльність з 
медичної практики (стоматологічний кабінет) 

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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02070885, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
76019, м. Івано-Франківськ вул. Карпатська, 15, тел.: (0342) 54-72-66, 50-76-27

Нежитлові приміщення першого 
поверху гуртожитку № 6 

– м. Івано-Франківськ, 
вул. Тичини, 8

96,6 1 195 425
станом на 30.09.2018

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

2 Міністерство осві-
ти і науки України

38546627, Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, 76026, м. Івано-Франківськ, 
вул. Гетьмана Мазепи, 142а, тел. (0342) 53-93-60

Частина нежитлового приміщення 
цокольного поверху гуртожитку 

– м. Івано-Франківськ, 
вул. Дорошенка, 18а

97,4 530 343
станом  на 31.12.2018

2 роки 11 місяців Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів 

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – 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

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

33295449, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», 08152, 
Київська обл., м. Боярка, вул. Сільгосптехнікум, 1, тел. (044) 401-64-01

Частина нежитлового приміщення 
культурно-побутового центру 

– Київська обл., м. Бо-
ярка, вул. Сільгосп-
технікум, 1

500,0 550 500,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення майстерні з виготовлення декоративних виробів 
для парків та садів та використання майстерні як бази для практики 
студентів спеціальності садово-паркового господарства

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 77 (6В) на 
4-му поверсі пасажирського тер-
мінала «D» (інв. № 47578)

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

14,6 1 125 320,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення офіса 

3 Державна казна-
чейська служба 
України

38010937, Управління Державної казначейської служби України у Києво-
Святошинському районі Київської області, 08132, Київська обл., м. Вишневе. вул. 
Л. Українки, 88, тел. 0459855407

Частина холу – Київська обл., м. Ви-
шневе, вул. Лесі 
Українки, 88

10,0 58 800,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення банківського відділення (з правом здійснення обміну 
валюти)

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 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 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

39769942, Головне управління Держгеокадастру у Львівській 
області, м. Львів, просп. Чорновола, 4, тел. 235-13-00

Нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 27,8 м2 на першому поверсі будівлі 

39769942.1.ОРЯБЦЦ029 Львівська обл, м.Сокаль, 
вул. Шептицького,65 

27,9 180 600,00 
станом на 30.11.2018

2 роки 364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. За-
яви 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 МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

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

01275976, Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету 
будівництва і архітектури, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 2, тел. (0512) 37-51-70

Частина стіни на 3-му поверсі гурто-
житку

__ м. Миколаїв, вул. На-
бережна, 25/3

2,0 7 352,00 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційного об-
ладнання

2 Міністерство інфра-
структури України

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв, вул. Завод-
ська, 23/14, 54020, тел. (0512) 50-81-88

Нежитлові приміщення № 115 – 116, 
№ 119 в адміністративно-побутовому 
корпусі

__ м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/10

29,7 133 910,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

3 Міністерство інфра-
структури України

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв, вул. Завод-
ська, 23/14, 54020, тел. (0512) 50-81-88

Нежитлові приміщення № 13 – 15, № 17 
в адміністративно-побутовому корпусі

__ м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/26

72,3 351 670,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду 
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява 
про оренду» із зазначенням 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 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
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» 
(Южненська філія ДП «Адміністрація морських портів 
України»), 65481, Одеська обл., м. Южне,  
вул. Берегова, 11

Нежитлові приміщення 1-го поверху блоку 
санітарно-карантинного відділу 

38727770.19.АААИБЕ657 Одеська обл., 
м. Южне, вул. Бе-
регова, 11

14,6 179 156,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення офіса

2 Державний комітет 
України по водному 
господарству

01037904, Державний регіональний проектно-
вишукувальний інститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП», 
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Липа, 13

Невиділена частина нежитлового приміщення 2-го 
поверху 9-поверхової адміністративної будівлі 

01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Іва-
на та Юрія Лип, 13 

100,0 877 991,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність 
якого спрямована на організацію та проведення занять 
різними видами спорту, з графіком роботи: понеділок – 4 
години, середа – 4 години, п’ятниця – 4 години, з 16.00 
по 20.00

3 Міністерство освіти 
і науки України

01127799, Національний університет «Одеської морської 
академії», 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

Нежитлові приміщення 1-го поверху учбового 
корпусу 

– м. Одеса, 
вул. Успенська , 28

19,7 231 618,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі

4 Міністерство освіти 
і науки України

02125473, Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет ім. К. Д. Ушинського, 65020, м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26

Нежитлове приміщення під сходами 1-го поверху 
будівлі навчального корпусу № 2 та нежитлове при-
міщення окремого від основної будівлі підсобної 
прибудови 

– м. Одеса, 
вул. Старопортоф-
ранківська, 34

9,92; 
24,95

98 889,00; 
277 330,00

2 роки  
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, 
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 
ксерокопіювання документів

5 Міністерство освіти 
і науки України

02125473, Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет ім. К. Д. Ушинського, 65020, м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26

Нежитлове приміщення в окремо розташованій 
одноповерховій прибудові біля 3-поверхового на-
вчального корпусу № 1 

– м. Одеса, 
вул. Старопортоф-
ранківська, 26

43,2 427 216,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, продаж канцтоварів, надання послуг ксерокопіювання

6 Міністерство інфра-
структури України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 
65026, м. Одеса, Митна площа, 1

Нежитлові приміщення другого поверху в будівлі 
портофлоту літ. «Б»

01125666.1.АААИВЛ976 м. Одеса, Митна 
площа, 1/4

54,3 803 418,00 5 (п’ять) 
років

Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж това-
рів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із 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».
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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 незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02547027, ВПУ № 25 смт Демидівка, 35200, Рівненська обл., 
смт Демидівка, вул. Миру, 144а, тел. (0237) 6-11-74

Бетонні 
площадки

– Рівненська обл., смт Де-
мидівка, вул. Миру, 144а

45,0 28 852,00 2 роки 11 місяців Розміщення блочно-транс порта бель-
ної котельні (інше використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Терно-
пільській області, 46003, вул. За Рудкою, 35, м. Терно-
піль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51 

Частина приміщення ремонтно-
механічної майстерні літ. «Б», 
поз. 2-3, 2-4 

05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна, 30а, 
м. Тернопіль

46,4 104 200,00 2 роки  
11 місяців

Під офісні приміщення

2 Державна фіскальна 
служба України

39403535, Головне управління ДФС у Тернопільській об-
ласті, 46003, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 
43-46-11 

Частина даху адміністративної будівлі 
управління 

39403535.1.АААДЕЕ106 вул. Білецька, 1, 
м. Тернопіль

80,0 337 820,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів 
та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги 
мобільного зв’язку та доступу до Інтернету

3 Державна служба ста-
тистики України

02362374, Головне управління статистики у Тернопіль-
ській області, 46001, вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, 
тел.: (0352) 52-50-31, 52-23-92

Частина нежитлової адміністративної 
будівлі літ. А, а саме: поз. 4 площею 
22,3 м2, поз. 5 площею 29,6 м2

02362374.1.АААДЕЖ267 вул. С. Наливайка, 4, 
м. Теребовля, Терно-
пільська обл.

51,9 143 946,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ Фонду по Тернопільській 
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

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна служба України 
з лікарських засобів та конт-
ролю за наркотиками

00482329, ДП «Державний науковий центр лікар-
ських засобів і медичної продукції», 61085, м. Харків, 
вул. Астрономічна, 33, тел. 0577206301

Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14 (згідно з техпаспортом склад ЛВЖ, завантажувальна, 
кімната чергового) одноповерхового гаража, літ. Ж-1, інв. № 81973

– м. Харків, вул. Астроно-
мічна, 33

102,2 199 100,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення складу 
товарів

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

14311070, ДП «Харківський науково-дослідний інсти-
тут технології машинобудування», 61016, м. Харків, 
вул. Кривоконівська, 30, тел. 0573724050

5-поверхова будівля спального корпусу на 200 місць, інв. № 18, літ. «А-5» 11602377 Харківська обл., Змі-
ївський р-н, с. Дачне, 
вул. Курортна, 1

3 850,1 1 279 300,00 2 роки 
11 місяців

Оздоровлення дітей

3 Державна служба України 
з лікарських засобів та конт-
ролю за наркотиками

00482329, ДП «Державний науковий центр лікар-
ських засобів і медичної продукції», 61085, м. Харків, 
вул. Астрономічна, 33, тел. 0577206301

Нежитлові приміщення:  кімн. № 19-21, 24-27, 40, 46, 50,54, 58, 63, 68, 68А, 71, 72, 85 першого 
поверху 4-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу, інв. № 81973, літ. «А-4» – 
370,3 м2; кімн. № 12, 14, 16, 35, 40 підвалу першого корпусу 4-поверхової будівлі адміністративно-
лабораторного корпусу, інв. № 81973, літ. «А-4» – 159,3 м2; кімн. № 1-7, 63А, 64, 65А, 66, 67,84 
першого поверху 2-поверхової будівлі віварію, інв. № 81973, літ. «Е-2» – 202,40 м2

– м. Харків, вул. Астроно-
мічна, 33

732,0 2 058 900,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення наукової-
дослідної установи

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

максималь-
но можливий 
строк оренди

мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-44-24 

Частина холу на 1-му поверсі головного корпусу ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет»

00493020.4 БЕШСНП7876 м. Херсон, вул. Стрітенська, 23  4,0  27 967,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство осві-
ти і науки України

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-44-24 

Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі в 
будівлі їдальні на території бази відпочинку «Колос» 

00493020.5 МШИМУЕ 337 Херсонська обл., Скадовський 
р-н, смт Лазурне, вул. Курортна, 6 

387,2 726 000,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення їдальні

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».

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

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

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

 1 Державне агент-
ство рибного 
господарства 
України

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

Гідротехнічні споруди рибогосподарської техноло-
гічної водойми ставу «Браженці», а саме: контурна 
дамба, обвідний канал, шлюз-регулятор, водовипуск, 
контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск

25592421.84.ААЕЖАЖ774 Хмельницька обл., Полон-
ський р-н, в межах земель 
Полонської міської ОТГ, 
за межами с. Бражинці

– 364 735,00 2 роки 
11 місяців

Здійснення діяльності по розве-
денню риби – аквакультура

 2 Міністерство 
освіти і науки 
України

02071234, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмель-
ницький, 29016 

Приміщення на другому поверсі навчального кор-
пусу № 4 

 – вул. Інститутська, 11/1, 
м.Хмельницький, 29000 

 89,3  329 294,00 2 роки 
11 місяців 

Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у 
навчальному закладі

 3 Міністерство 
інфраструктури 
України

411494378/878, Виробничий підрозділ «Київське територіальне управлінняї» філія «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця», 
вул. 8-а Гвардійська, 56, м. Козятин, Вінницька обл., 22100, тел. (04342) 2-79-97 

Частина приміщення релейної станція Цвітоха  – вул. Привокзальна, 5, с. 
Цвітоха, Славутський р-н, 
Хмельницька обл., 30014

 1,0  2 300,0 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 облас-
ті. 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 

пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство вну-
трішніх справ України

40112118, Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській об-
ласті, вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси, тел. (0472) 66-47-97

Частина приміщення 40112118.1.ЮМЕЮГШ068 вул. Василя Сергієнка, 4, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл.

1,0 4 048,00 2 роки   
11 місяців

Розміщення програмно-технічного 
комплексу самообслуговування (ПТКС)

2 Міністерство освіти і 
науки України

05390336, Черкаський державний технологічний університет 
бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-94

Частина приміщення вестибуля на 1-му поверсі на-
вчального корпусу № 2; частина приміщення вес-
тибуля на 1-му поверсі навчального корпусу № 4

– бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси 10,5; 
9,1

 111 100,00 2 роки  
364 дні

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

3 Міністерство вну-
трішніх справ України

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

Частина приміщення 40112118.1.ЮМЕЮГШ035 вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси 4,0 17 080,00 2 роки   
11 місяців

Розміщення фінансової установи

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренди державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублі-
кування 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».

В оголошенні орендодавця – РВ Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» 
від 06 лютого 2019 року № 6 (1234) на стор. 9, додаткову інформацію щодо об’єктів № 1 – 3 слід читати в такій редакції:

«Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих 
днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення 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 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
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державне агентство риб-
ного господарства України

00472609, ДП «Науковий селекційно-генетичний 
центр рибництва», 03164, м. Київ, вул. Обухів-
ська, 135, тел./факс 423-27-91 

Нерухоме майно – нежитлові примі-
щення (1-й поверх складу цегля-
ного будівлі літ. «Е» та 2-й поверх 
адміністративно-виробничої будівлі 
літ. «А») 

Склад цегляний 
-00472609.1. БФИЖНХ064; 
Адміністративно-
вироб нича будівля-
00472609.1.БФИЖНХ045

03164, м. Київ, вул. Обу-
хівська, 135 

516,9 4 858 600,00 
станом на 

31.12.2018

2 роки  
11 місяців

358,7 м2 (1-й поверх складу цегляного будівлі літ. «Е»)  – розміщен-
ня рибного господарства(вирощування живої риби з використанням 
технології РАС (циркуляційна аквакультурна система) та 158,2 м2 (2-й 
поверх адміністративно-виробничої будівлі літ. «А») – розміщення 
офісних приміщень 

2 Міністерство освіти і науки 
України

02070944, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, 
вул. Воло димирська, 60, тел. (044) 289-86-91, 
факс (044) 289-83-91

Нерухоме майно: літній павільйон; цен-
тральні арочно-віконні входи в ботсад; 
частина бетонованої площадки; частина 
хатки садівника 

0207094412СЦЖГХР203; 
0207094412СЦЖГХР244; 
0207094412СЦЖГХР245; 
0207094412СЦЖГХР239; 
0207094412СЦЖГХР1299

01601, м. Київ, вул. Си-
мона Петлюри, 1, на те-
риторії Ботанічного саду 
мені Академіка Фоміна

52,8 1 116 893,00 
станом на 

31.12.2018 

2 роки  
11 місяців

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи (реалізація кави і супутніх товарів), на 
площах 3,9 м2, 16,7 м2 та 2,7 м2; торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів (продаж квітів і супутніх товарів) на площах 
10 м2 та 19,5 м2

3 Міністерство молоді та 
спорту України

39401098, Державне підприємство «Спортивний 
комплекс «Авангард», 04119, м. Київ, вул. Мель-
никова, 46, тел. (044) 486-89-99

Нерухоме майно – нежитлове при-
міщення на 3-му поверсі будівлі, 
літери «Б»

– 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 48

15,7 314 300,00 
станом на 

31.12.2018 

2 роки 364 
дні

Розміщення офісного приміщення

4 Міністерство інфраструкту-
ри України

13738233, Регіональний структурний підрозділ 
Київський районний центр «Київцентраеро» 
ДП обслуговування повітряного руху України, 
08300, Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, 
тел. (044) 351-61-15, факс (044) 351-66-55

Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення на 1-му поверсі будівлі, літ. «В» 

19477064.1.СШФШЕЛ2621 03151, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 76

41,9 598 809,00 
станом на 

30.11.2018

2 роки  
11 місяців

Розміщення виробництва тренажерного обладнання





10 відомості
приватизації

13 лютого 2019 року № 7 (1235)

Продовження таблиці

ІНФОрМацІя реГІОНальНих вІДДІлеНь ФОНДУ

хАРКівсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській 
області про проведення конкурсів на право оренди 
державного майна

  І. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. 
№ 18 на першому поверсі 10-поверхового адміністративно-
побутового блоку, інв. № 125636, реєстровий № КЕРГКЖ032, 
літ. «К-10», загальною площею 36,8 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 148 600,00 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 – 7594,32 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 1265,72 грн, при орендній ставці 10 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення проектних, 
проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт.

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 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 догово-
ру майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

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

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

10. Строк дії договору оренди – 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 
пере можця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх плате-
жів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і 
балансо утримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методи-
кою розрахун ку 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 менше ніж 10 % від початкової плати торгів.

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

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

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

  ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 
№ 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, коридор пло-
щею 60,33 м2, приямок площею 3,30 м2, вхід площею 6,85 м2 
на цокольному поверсі 2-поверхової будівлі студентської їдаль-
ні, інв. № 1030017, загальною площею 263,38 м2 за адресою: 
Харківська обл., с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. 
Докучаєва, що перебувають на балансі Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 03.10.2018 становить 234 200,00 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 – 18258,60 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 3043,10 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі Звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу на 
площі 204,98 м2 та виробництва на площі 58,4 м2.

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

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

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

7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застраху-
вати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не 
меншу ніж 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 догово-
ру майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

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

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

10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. 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 пере-
можця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з оренд-
ної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутри-
мувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженою постановою 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 12.00 
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інфор-
мації в газеті «Відомості приватизації».

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

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

заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; 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 
із  зазначенням банківських реквізитів;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-

му 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;

б) 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 – під-
приємців; 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 про-
ведення конкурсу з використанням відкритості пропонування роз-
міру 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 Регіональному відділенні Фонду по Харківській області (відділ 
оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

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

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 2, 
3, 4, 5 на другому поверсі 2-поверхової майстерні учбового 
корпусу № 2, інв. № 110310005, літ. «З-2», загальною площею 
157,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що 
перебувають на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 28.11.2018 становить 505 600,00 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 – 38758,50 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 6459,75 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення цеху (виго-
товлення канцелярського приладдя).

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 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 догово-
ру майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених 
належним чином договору страхування (договорів страхування) і 
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового 
платежу (страхових платежів).

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

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

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше про-
довження 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 

оГолошення Про Проведення конкурсів на Право оренди майна

№ 
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
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

5 Міністерство освіти і науки 
України

02070944, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 60, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення на 1-му поверсі будівлі 
корпусу економічного факультету 

02070944.16 СЦЖГХР 387 м. Київ, вул. Васильків-
ська, 90а

5,0 95 310,00 
станом на 

30.11.2018 

2 роки  
11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг 
із ксерокопіювання документів – 2,5 м2; торговельного об’єкта з про-
дажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначається для 
навчальних закладів, – 2,5 м2

6 Верховний суд 41721784, Верховний суд, 01043, м. Київ,  
вул. П. Орлика, 8, тел. (044) 591-09-07

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення

41721784.4. АААДБЛ 297 01043, м.Київ, 
вул.П.Орлика, 4а 
(цокольний поверх 
будівлі, літера А)

48,8 1779000,00 
станом на 

30.11.2018

2 роки 
364 дні 

Розміщення відділення поштового зв’язку КМД ПАТ «Укрпошта» 

7 Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 

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

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення (на 1-му поверсі 
інженерного корпусу, літера Е)

– 03110, м. Київ, просп. 
Валерія Лобановсько-
го, 51

169,0 5 893 584,00 
станом на 

30.11.2018

2 роки  
11 місяців 

Розміщення центру побутового обслуговування населення

8 Державна міграційна служ-
ба України

37508470, Державна міграційна служба України, 
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9,  
тел. 278-17-18, факс 226-23-39 

Нерухоме майно – частина даху нежит-
лової громадської будівлі (лабораторно-
виробничого корпусу) 

37508470.2. ООШУАЮ001 01135, м. Київ, вул. Пав-
лівська, 29

41,5 792 090,00 
станом на 
31.08.2018

2 роки  
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен (чотири) операторів телекомуніка-
цій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів 
та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

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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особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору орен-
ди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений 
ним гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок 
перемож ця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх плате-
жів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і 
балансоутри мувачу відповідно до пропорцій, визначених Методи-
кою розрахун ку 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 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 10.00 
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.

 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 34 
на першому поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової бу-
дівлі, інв. № 10310317, літ. за техпаспортом «А-5», загальною 
площею 19,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що пе-
ребуває на балансі Харківського коледжу Державного університету 
телекомунікацій.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 03.12.2018 становить 182 500,00 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 – 3679,20 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, 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 урахуван-
ня ПДВ становить 613,20 грн, при орендній ставці 4 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, 
що 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-
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 до-
говору 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 – 2 роки 11 місяців. Подальше про-
довження 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 
балансоутри мувачу відповідно до пропорцій, визначених Методи-
кою розрахунку 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 менше ніж 20 % 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.

 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 
№ 45, 40 (коридор) на першому поверсі 13-поверхового 
лабораторно-конструкторського корпусу, інв. № 10002, літ. 
«А-13», реєстровий № ДИННГВ007, загальною площею 20,6 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 168, що перебуває на ба-
лансі Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний 
інститут «Союз».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 03.12.2018 становить 112 200,00 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 – 8482,32 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, 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 1413,72 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення обладнання 
для пошиву одягу (цех).

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 до-
говору 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 рік. Подальше використання 
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного за-
конодавства.

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 
балансоутри мувачу відповідно до пропорцій, визначених Методи-
кою розрахунку 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 10 % 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:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-
му 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;

б) 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 – під-
приємців; 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.

хМельНицьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: частина приміщення коридору (реєстровий 
номер 40112165.1.ДИЛМТА003) площею 2,0 м2 на першому 
поверсі будівлі.

Адреса: вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький, 29000.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство вну-

трішніх справ України.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт, – Регіональний 

сервісний центр МВСУ в Хмельницькій області.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою на 31.10.2018: 15267,00 

грн без урахування ПДВ.
Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести 

стартових орендних плат у сумі 3120,90 грн без урахування ПДВ або 
надати банківську гарантію відповідно до п. 4 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого поста-
новою КМУ від 31.08.2011 № 906, із змінами (далі – Порядок).

Реквізити рахунка та призначення платежу для сплати гарантійно-
го внеску: одержувач: Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 
області, код ЄДРПОУ одержувача 02898152, р/р 37314021016420 
МФО 820172; банк ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантій-
ний внесок для участі в конкурсі на право оренди державного неру-
хомого майна – частини приміщення коридору на першому поверсі 
будівлі».

Основні умови конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць роз-

рахунку грудень 2018 року – 520,15 грн без урахування ПДВ.
2. Мета використання об’єкта оренди: розміщення платіжного 

термінала самообслуговування.
3. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до мети 

використання.
4. Заборона передачі орендованого майна в суборенду.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
6. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
7. Компенсація переможцем конкурсу витрат пов’язаних з прове-

денням незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 15 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

8. Своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати з ураху-
ванням індексу інфляції (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, на-
ступного за звітним місяцем).

9. Забезпечення страхування орендованого майна. Постійно по-
новлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застрахованим.

10. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладання дого-
вору оренди плати за шість місяців.

11. Інші умови договору оренди, який буде укладено з перемож-
цем конкурсу, відповідатимуть умовам Типового договору орен-
ди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів Фонду державного майна 
України від 9 серпня 2007 р. № 1329, від 5 березня 2013 року № 276, 
від 27 серпня 2018 року №1113) та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 серпня 2007 року за № 980/14247).

12. Укласти в 10-денний термін після укладення договору орен-
ди договір на приймання платежів (переказ коштів) з РСЦ МВС у 
Хмельницькій області.

13. Переможцю конкурсу встановити в платіжному терміналі са-
мообслуговування відповідне програмне забезпечення, що дозво-
лятиме здійснювати платежі від фізичних осіб на користь РСЦ МВС 
у Хмельницькій області.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший запро-
понований розмір орендної плати порівняно з стартовим розміром 
орендної плати за базовий місяць розрахунку – грудень 2018 року – 
520,15 грн без урахування ПДВ при обов’язковому забезпеченні 
виконання наведених умов конкурсу. Збільшення розміру оренд-
ної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової 
орендної плати.

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 разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гаран-
тійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з 
дня затвердження списку учасників.

У разі укладання договору оренди гарантійний внесок переможця 
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної пла-
ти та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку оренд-
ної плати за державне майно та пропорції розподілу, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.1995 № 786, із змі-
нами та доповненнями.

Гарантійний внесок не повертається та зараховується до Дер-
жавного бюджету України:

якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня 
строку для їх подання;

у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого 
засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі 
в оренду державного нерухомого майна;

у разі порушення переможцем конкурсу строку підписання дого-
вору оренди, зазначеного в п. 30 Порядку.

Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орен-
додавцю підписаний договір оренди.

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

Конкурс буде проведено о 10.30 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у Регіональному відділенні Фонду по Хмельницькій об-
ласті за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде 
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.

Документи приймаються в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – 
до 15.30.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за три робо-
чих дні до дати проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд 
комісії:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують га-
рантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати; інформацію про засоби зв’язку з учасни-
ком конкурсу;

для юридичної особи: засвідчені в установленому порядку копії 
установчих документів; документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; завірену належним чином копію 
звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебі-
торської і кредиторської 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 для участі в конкурсі, крім пропозицій щодо орендної 
плати, подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На 
конкурс», з відбитком печатки претендента, із зазначенням назви та 
місцезнаходження об’єкта оренди.
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Пропозиції щодо запропонованої орендної плати подаються 
учасниками конкурсу (їх уповноваженими особами) на відкритому 
засіданні конкурсної комісії в запечатаному конверті.

Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до 
початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкур-
су на право оренди державного майна, затвердженого постановою 
КМУ від 31.08.2011 № 906, із змінами.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем розта-
шування.

Документи приймаються за адресою: 29013, м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 75, Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій 
області. За додатковою інформацією звертатись за тел.76-42-13 у 
відділ оренди державного майна Регіонального відділення Фонду по 
Хмельницькій області.

ПІДСУМКи

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській області 
про підсумки конкурсів на право оренди  
державного майна, що відбулися 30.01.2019

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення 
щодо укладення Регіональним відділенням Фонду по Харківській об-
ласті договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – 
частина 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 Орач В.О.

2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення 
щодо укладання Регіональним відділенням Фонду по Харківській об-
ласті договору оренди державного майна: нежитлове приміщення – 
кімн. № 1 на першому поверсі 4-поверхового виробничого корпусу, 
інв. № 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017, літ. «П-4», загальною пло-
щею 46,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства Науково-дослідний 
технологічний інститут приладобудування, з єдиним претендентом, 
що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголоше-
ним умовам його проведення, – ТОВ «ОКТБ».

3. За результатами засідання конкурсної комісії з метою форму-
вання списку учасників конкурсу на право оренди державного майна 
вважати конкурс на право оренди державного майна: нежитлові при-
міщення – кімн. № 6, 7 на першому поверсі одноповерхової будівлі 
столярної майстерні, інв. № 125043, реєстровий № КЕРГКЖ022, літ. 
«Е-1», загальною площею 84,3 м2 за адресою:м. Харків, вул. Катери-
нинська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства 
Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, та-
ким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по м. Києву  
про підсумки конкурсів на право оренди нерухомого 
державного майна, проведених 04.02.2019

За результатами конкурсів на право укладення договору оренди 
державного майна, що перебуває на балансі Національного універ-
ситету фізичного виховання і спорту України та знаходиться за адре-
сами: м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 14 площею 2,0 м2 (на 1-му 
поверсі корпусу № 5); м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 8-10 площею 
2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 8); м. Київ, вул. Фізкультури, 1 пло-
щею 2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 1); м. Київ, вул. Фізкультури, 1 
площею 2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 3); м. Київ, вул. Фізкульту-
ри, 1 площею 2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 4); м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1 площею 2,0 м2 (на 2-му поверсі корпусу № 6); м. Київ, 
вул. Фізкультури, 1 площею 2,0 м2 (на 1-му поверсі корпусу № 7) 
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договори оренди 
із переможцем конкурсу – ТОВ «Перша Чарівна Скриня».

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

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право оренди 
нерухомого військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.

 Лот № 1: нежитлові приміщення площею 654,5 м2 у будів-
лі, інв. № 62; нежитлові приміщення площею 298,3 м2 у будівлі, 
інв. № 65; нежитлові приміщення площею 322,9 м2 у будівлі, інв. 
№ 71; частина технічного майданчика № 11 з асфальтобетон-
ним покриттям площею 2500,0 м2 військового містечка № 288 
за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3. 

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лис-
топад 2018 року становить 93007,56 грн (без ПДВ). Викорис-
тання нерухомого військового майна: під розміщення виробничих 
приміщень (інше використання нерухомого майна; складів; розмі-
щення та складування матеріалів та обладнання (інше використання 
нерухомого майна).

 Лот № 2: частина нежитлової будівлі, інв. № 55, площею 
5,6 м2 та частина технічного майданчика № 11 з асфальтобе-
тонним покриттям площею 28,0 м2 військового містечка № 288 
за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лис-
топад 2018 року становить 3012,45 грн (без ПДВ). Використан-
ня нерухомого військового майна: під розміщення технічних засобів 
і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які 
надають послуги з доступу до Інтернету.

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

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

2. Використання нерухомого військового майна за цільовим при-
значенням, визначеним згідно з умовами конкурсу.

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-
міщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної 
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна 
орендна плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протя-
гом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати 
за останні три місяці оренди. За умови невиконання зазначеної ви-
моги договір оренди буде вважатися припиненим.

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

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

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються 
в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасни-
ка конкурсу. Кінцевий термін приймання 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 пропозицii до договору оренди; платіжне до-
ручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми 
конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести стартових орендних 
плат; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде за-
безпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м.Чернівці про проведення конкурсу на право укладення 
договору оренди державного (військового) майна

Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чер-

нівці (код ЄДРПОУ 08179180).
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове 

приміщення (1-1) площею 47,3 м2 будівлі № 55 (склад) військо-
вого містечка № 41 за адресою: м. Чернівці, вул. Чкалова, 17.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін-
ку становить 92057,95 грн (дев’яносто дві тисячі п’ятдесят сім грн 
95 коп.) без ПДВ.

Розмір плати за оренду державного (військового) майна за 
базовий місяць (грудень 2018 року) при використанні об’єкта з 
метою розміщення складу, орендна ставка 15%, визначений від-
повідно до вимог чинного законодавства і становить 1176,17 грн 
(без ПДВ).

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

за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної 
плати за базовий місяць.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа міся-
ця, наступного за звітним).

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільо-
вим призначенням.

4. Строк оренди: до 3 (трьох) років із можливістю продовження 
терміну дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків 
за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та 
погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. 
Продовження договору у визначеному вище порядку можливе за 
умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент 
закінчення строку дії договору. У разі якщо на момент продовження 
договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш 
як три роки тому, для продовження договору оренди провадиться 
нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті 
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, ви-
значеному чинним законодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого 
майна.

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

8. Виконання поточного ремонту орендованого майна за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на його здійснення.

9. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечують-
ся у вигляді завдатку, не меншому ніж трикратний розмір орендної 
плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься протягом 
10 днів з моменту укладення договору оренди в рахунок плати за 
останній (останні) місяці оренди.

10. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних по-
слуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих до-
говорів з постачальними організаціями.

11. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати 
в орендованому приміщенні токсичні, хімічні ,вибухові, наркотичні, 
радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.

12. Заборона суборенди та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб.

13. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на 
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 10 робочих 
днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

14. Компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом 
оренди та за прилеглу територію.

15. Мета і предмет господарської діяльності, визначених в уста-
новчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює госпо-
дарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

16. Сплата гарантійного внеску відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (із змінами).

17. Підписання переможцем конкурсу проекту договору оренди 
нерухомого військового майна у 5-денний термін після його про-
ведення.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є запро-
понований найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового 
забезпечення виконання інших умов конкурсу.

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

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; документи, що підтверджують сплату 
гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат. 
Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахуван-
ня коштів на реквізити: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чер-
нівці, код ЄДРПОУ 08179180, код банку 820172 в ДКСУ м.Київ, р/р 
35223240005673;

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

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента з урахуванням дебіторської і кредиторської 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 виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від 
учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу 
про банкрутств;

додаткові пропозиції.
Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкур-

су, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству 
України.

Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної 
плати) подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із 
зазначенням назви учасника конкурcу, найменування та місцезнахо-
дження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком 
печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкур-
сі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, 
м.Чернівці, вул. Українська, 43, кімната 3 .

Конкурс відбудеться на 22-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватиза-
ції» об 11.00 за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, 43, кім-
ната № 11.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди подаються учасниками або уповноваже-
ними особами в запечатаному непрозорому конверті на засіданні 
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учас-
ників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення 
конкурсу (кімната № 11).

Додаткову інформацію можна отримати в Квартирно-експлуа-
таційному відділі м. Чернівці за телефоном (0372) 52-88-03.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КоНКУрси з відборУ сУб’єКтів оціНочНої діялЬНості

вОлиНсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду  
по Волинській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 Най менування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: 
стоянка для автомобілів загальною площею 2500,0 м2; при-
міщення пункту видачі дозволів (ПВД) загальною площею 
136,2 м2; виробниче приміщення (літера Б-1) загальною пло-
щею 282,8 м2 за адресою: 45063, Волинська обл., Ковельський р-н, 
с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а, що обліковується на балансі фі-
лії «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних 
та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45063, Волинська обл., Ковель-
ський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди.

Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,0984 га (пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території).

Місце розташування земельної ділянки: Ковельський р-н, с. Воля-
Любитівська.

Цільове призначення земельної ділянки: розширення виробництва 
пункту автомобільного сервісу-44в с. Воля-Любитівська Любитівської 
сільської ради Ковельського району.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання землею.

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

на 31.12.2018.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 9,4 тис. грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – комплекс бу-
дівель та споруд – нерухомість комплексного використання (об’єкти, 
які поєднують два і більше видів функціонального призначення).

Особа – платник робіт з оцінки – ТОВ «СТАЙТ ГРУП».
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).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення 
Фонду по Волинській області у разі якщо вартість надання послуг 
з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.

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 
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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 відпові-
дають 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 конкурсну документацію 
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, 
а саме:

1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремо-
му конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із 
законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів;

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 
нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зарахову-
ються;

3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення).

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

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недосто-
вірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Во-
линській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та ро-
боча група з опрацювання документів претендента знаходяться за 
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 
24-00-57.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіо-
нальному відділенні Фонду по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.

У разі, якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або 
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним ро-
бочий день.

Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по 
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 
807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення кон-
курсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Волинській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта  
оціночної діяльності

  1. Най менування об’єкта оцінки: частина виробничих та 
складських приміщень площею 16,5 м2 за адресою: 43000, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Писаревського, 3а, що обліковується 
на балансі Волинського обласного відділення Фонду соціального 
захисту.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Писаревського, 3а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження 
дії договору оренди.

Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2660 га (пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території).

Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Писарев-
ського, 3а.

Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування ад-
міністративних, виробничих та складських приміщень.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання земельною ділянкою.

Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: 1406,22 грн/м2 
станом на 26.12.2016.

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

на 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, 

частини будівель – виробничо-складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Рачук Ю. А.
 2. Най менування об’єкта оцінки: частина приміщення цегель-

ного складу площею 19,0 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. Косачів, 4, що обліковується на балансі Ковельського 
міжрайонного управління водного господарства.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ко-
вель, вул. Косачів, 4.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовжен-
ня дії договору оренди.

Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,21 га (пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території).

Місце розташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Коса-
чів, 4.

Цільове призначення земельної ділянки: для виробничих по-
треб.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання землею.

Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: 551586,00 грн 
станом на 28.01.2014.

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

на 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, 

частини будівель – виробничо-складська.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Олексюк О. С.
 3. Най менування об’єкта оцінки: частина адміністративної 

будівлі «А-9» площею 8,3 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Волинській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Шопена,12.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди.

Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі 

(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території).

Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування ад-

міністративного приміщення.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-

вання земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінки земельної ділянки: станом на 

14.02.2018: 1433583,09 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно 

на 31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,46 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – приміщення, 

частини будівель – адміністративна.
Особа – платник робіт з оцінки – ФОП Миронюк Н. М.
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).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
відповідно до Положення застосовується Регіональним відділення 
Фонду по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з 
незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.

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 оцін-
ки 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 конкурсну документацію 
в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо, 
а саме:

1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремо-
му конверті та має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з 
оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із 
законодавством, а також строк виконання робіт у календарних днях, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів;

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 
нечитабельними), бали за відповідними критеріями не зарахову-
ються;

3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення).

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

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі: недосто-
вірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання; перевищення очікуваної найбільшої ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Во-
линській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та ро-
боча група з опрацювання документів претендента знаходяться за 
адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 
24-00-57.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у Регіо-
нальному відділенні Фонду по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.

У разі якщо дата конкурсу припадає на вихідний, святковий або 
інший неробочий день, то конкурс відбудеться в перший за ним ро-
бочий день.

Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення Регіонального відділення Фонду по 
Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 
807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення кон-
курсу (включно).

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 площею 
362,12 м2 (у т. ч. 87,22 м2 – площа загального користування).

Балансоутримувач: Верхньодніпровський коледж Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету.

Адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Дедишка, 1.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській області.

Платник – ФОП Ібрагімов Т. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
  2. Назва об’єкта: частина басейну (берма) площею 

23,65 м2.
Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне управління вод-

ного господарства Державного агентства водних ресурсів України 
Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області.

Адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Братське, 
НСП «Сура».

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській області.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: басейн (частина басейну).
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 

265,3 м2 (у т. ч. 70,1 м2 – площа загального користування) та 
будівля гаража площею 81,6 м2.

Балансоутримувач: Прокуратура Дніпропетровської області.
Адреса: Дніпропетровська обл., Межівський р-н, смт Межова, 

просп. Незалежності, 7/1.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській області.

Платник – Виконавчий комітет Межівської селищної ради Дніпро-
петровської області.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 7,67 тис. грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення (частини будівель) 
та окремі будівлі за функціональним призначенням гараж.

 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 18,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального 
користування).

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Томаківському районі Дніпропетровської області.

Адреса: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт Томаківка, 
вул. Лесі Українки, 51.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській області.

Платник – ФОП Абабіна О. М.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
 5. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих примі-

щень загальною площею 22,94 м2 (у т. ч. 20,54 м2 – площа за-
гального користування).

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Покровському районі Дніпропетровської області.

Адреса: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Покров-
ське, вул. Центральна, 30а.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській області.

Платник – ПАТ «Ощадбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 3,12 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
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, зареєстрованим 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 22 лютого 2019 р.

Конкурс відбудеться 28.02.2019 об 11.00 у регіональному 
відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНецьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна – 
об’єктів оренди

 1. Най менування об’єкта оцінки: індивідуально визначене 
державне майно – трансформатори у кількості 2 одиниць (інв. 
номери 153 та 154) у приміщенні трансформаторної підстанції, 
яка входить до складу ЦМК «Слов’янський солевиварювальний 
завод № 1».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Сільзаводська, 11.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «РУССОЛЬ-Україна».

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

силових машин та обладнання.
 2. Най менування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 119,8 м2 першого поверху навчально-
го корпусу № 1 (реєстровий номер 26593428.6.ФЦПШЛО009), 
що перебувають на балансі Маріупольського державного універси-
тету, код за ЄДРПОУ 26593428.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
просп. Будівельників, 129а.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Трест їдалень та ресторанів».
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 – 2,8 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі.
 3. Най менування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення площею 59,67 м2 з ґанком першого поверху навчальних 
корпусів № 3 – 4 (реєстровий номер 26593428.6.ФЦПШЛО022), 
що перебувають на балансі Маріупольського державного універси-
тету, код за ЄДРПОУ 26593428.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова, 5.

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

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Трест їдалень та ресторанів».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2019.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,8 тис.грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель, зокрема, порівняної площі.
 4. Най менування об’єкта оцінки: будівля пакгаузу станції 

Лиман загальною площею 315,4 м2, що перебуває на балансі 
ВП «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» 
(код за ЄДРПОУ 41149437).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, 
вул. Свободи, б. 5д.

Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «СК-ЛТД».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,32 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки окремих будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального 
призначення.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

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

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

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додат-
ком 3 до Положення);

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

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен-
ні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіонального від-
ділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта 
оціночної діяльності, та най менування юридичної особи або пріз-
вище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єкта приватизації

 Най менування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
об’єкт соціально-культурного призначення – Дитячий оздо-
ровчий табір «Лазурний».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Першотравне-
вий р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, буд. 74.

Мета проведення незалежної оцінки визначення вартості об’єкта 
для продажу на аукціоні з умовами відповідно до Методики оцін-
ки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 грудня 2003 р. № 1891.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: donetsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (основних засобів): 67 оди-
ниць (у тому числі: 24 – будівлі, споруди; 43 – обладнання тощо).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 2849,92592 тис. 
грн станом на 31.12.2012.

Розмір земельної ділянки: 4,7612 га.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: розміщення Дитячого 

оздоровчого табору «Лазурний».
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 21,92 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцін-

ки нерухомості готельного, рекреаційного та санаторно-курортного 
призначення, зокрема порівняної кількості необоротних активів 
(включаючи обладнання).

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

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

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

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 15 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додат-
ком 3 до Положення);

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

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-03-27.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділен-
ні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
організаційно-документального забезпечення Регіонального відді-
лення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чо-
тири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най-
менування юридичної особи або 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

 Най менування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – заглиблений склад, що перебуває на зберіганні 
ТОВ «Бердичівзернопродукт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мучна, 2. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт 
нерухомого майна. Дата оцінки: 31.01.2019. Замовник оцінки – Ре-
гіональне відділення Фонду по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській області. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 3000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окрема 
будівля, зокрема, порівняльної площі та за функціональним при-
значенням – виробнича, виробничо-складська або складська не-
рухомість.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року 
за № 198/31650) (далі – Положення).

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

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

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

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

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

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

ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 –5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до приймальні Регіонального 
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити най менування 
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації об 11.00 у Регіональному відді-
ленні Фонду по Житомирській області за адресою: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 
42-04-18).

ЗАКАРПАТсьКА ОБлАсТь
IНФОРМАЦIЯ 
Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщен-
ня (поз. 48) площею 20,7 м2 мансардного поверху адмінбу-
динку.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський 
р-н, смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 99.

Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції 
у Закарпатській області.

Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по За-

карпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кривка П. П.
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 кален-

дарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення 

(поз. 1-45) площею 4,0 м2 будівлі адмінкорпусу літ. А-А*.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукаче-

во, вул. Масарика Томаша (Матросова), 32.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Національного уні-

верситету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський 
аграрний коледж».

Мета проведення незалежної оцінки: для укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по За-

карпатській області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Качуровська Н. І.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

28.02.2019.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення для розміщення бан-

коматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2400 грн.
Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 кален-

дарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

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

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

Конкурсна документація претендента складається 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: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення);

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 
до Положення).

Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.

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

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 
конверті до служби діловодства Регіонального відділення Фонду по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собра-
нецька, 60 (каб. 313) до 22 лютого 2019 року 15.45 (включно).

Конкурс відбудеться 28 лютого 2019 року о 10.00 у Регіо-
нальному відділенні Фонду по Закарпатській області за адре-
сою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303.

ЗАПОРіЗьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електрон на адреса 
Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
по Запорізькій області.

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 21 до 
№ 25 включно, частина коридору № 39 площею 9,47 м2 першого 
поверху; нежитлові приміщення з № 40 до № 60 включно другого 
поверху, загальною площею 380,1 м2 будівлі (літ. А-2).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Гоголя, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Балансоутримувач майна: Енергодарське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Кам’янсько-
Дніпровської міської ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2019.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 3500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та час-
тини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

 2. Назва об’єкта оцінки: умовно виділена частина замощення 
«І» загальною площею 16,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріж-
жя, вул. Гоголя, 64а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний 
університет.

Платник робіт з оцінки: ФОП Моісеєнко О. Ю.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2 500 грн.Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини замощення, 
зокрема, порівняної площі до 20 м2 під розміщення об’єктів торгівлі, 
громадського харчування.
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 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно (гідро-
технічна споруда), а саме: гребля земляна нагульного ставу, 
інв. № 465.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Василівка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-

ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Укрриба».
Платник робіт з оцінки: ПП «Адам».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 6000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 

функціонального призначення.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ 147, вбудованого в третій поверх громадсько-побутового 
блоку (літ. А1-2), загальною площею 5,2 м2; частина даху 
громадсько-побутового блоку (літ. А1-2) загальною площею 
90,19 м2. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Панфьо-
рова, 146а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запо-
різьке вище професійне училище «Моторобудівник».

Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «лайфселл».

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

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 3 200 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-
вель; конструктивні частини будівель (частини даху) під розміщення 
передавальних пристроїв.

 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі 
гуртожитку (літера А-5) нежитлові приміщення № 36, № 37 за-
гальною площею 68,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалеж-
ної України, 43а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад 
«Запорізький будівельний коледж».

Платник робіт з оцінки: ФОП Безелюк С. А.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та час-
тини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в будівлю складу (літера 
Г) нежитлове приміщення № 1 площею 11,3 м2 та приміщення 
№ 4 (у складі приміщень № 1, № 2, № 3) площею 36,5 м2 учбової 
майстерні (літера В), загальною площею 47,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалеж-
ної України, 43.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад 
«Запорізький будівельний коледж».

Платник робіт з оцінки: ФОП Безелюк С. А.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.01.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 

2800 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель; за функціональним призначенням: виробнича, виробничо-
складська або складська нерухомість.

  7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 522 
(у складі: коридору № 1 площею 3,4 м2, лабораторії № 2 пло-
щею 5,8 м2, лабораторії № 3 площею 32,1 м2, лабораторії № 4 
площею 6,0 м2) загальною площею 47,3 м2, розташоване на 
п’ятому поверсі будівлі (літера А-6).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріо-
тична, 74а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну договору оренди.

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

Платник робіт з оцінки: ФОП Пригода О. Ю.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та час-
тини будівель; за функціональним призначенням: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо.

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-
ваний, скріплений підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності – 
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України15.01.2016 
за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати разом із супровідним лис
том конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити дату проведення конкурсу, назву 
об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та най менування юридичної осо-
би або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, 
який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки 
окремо, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; інформа-
ція про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо 

практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі відсутності досвіду 
та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують 
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), 
бали за відповідними критеріями не зараховуються; 3) конкурсну 
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремо-
му конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищу-
вати 5 календарних днів.

Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в 
одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД 
допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної 
документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у 
конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.

Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документаль-

ного забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіо-
нального відділення Фонду по Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 
28.02.2019 (включно).

Конкурс відбудеться 06.03.2019 о 10.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Запорізькій області за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

івАНО-ФРАНКівсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду  
по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення в будівлях загальною площею 551,8 м2: 
приміщення будівлі загальною площею 301,8 м2 за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 28; приміщення будівлі загаль-
ною площею 62,9 м2, приміщення будівлі загальною площею 187,1 м2, 
димова труба за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дорошенка, 28г, 
що обліковуються на балансі Івано-Франківського державного під-
приємства по торгівлі.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ТОВ «ЛІЛЕЯ-НВ».
 2. Будівля (пам’ятка архітектури місцевого значення) на-

вчального корпусу № 3 загальною площею 2200,9 м2, що об-
ліковується на балансі Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Шопена, 1.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-

інтернат Івано-Франківської обласної ради.
 3. Приміщення площею 9,73 м2 на другому поверсі адмін-

будівлі, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби 
України, за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Во-
єводи Коснятина, 62.

Запланована дата оцінки: 31.01.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ПП ВКФ «ДАН-Авто».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) під-
твердних документів.

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: 
для декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом 
оцінки, а саме: приміщень в будівлях загальною площею 551,8 м2: 
приміщень будівлі загальною площею 301,8 м2, приміщень будівлі 
загальною площею 62,9 м2, приміщень будівлі загальною площею 
187,1 м2, димової труби – не повинна перевищувати 5,7 тис. грн; 
для окремо розташованої будівлі не повинна перевищувати 6,4 тис. 
грн; для об’єкта нерухомого майна, а саме: приміщення площею 
9,73 м2 на другому поверсі адмінбудівлі – не повинна перевищу-
вати 3,5 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареє-
строваним в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби); інформація про претен-
дента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведен-
ня конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 

передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонально-
го відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального 
відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 
55-31-39, каб. 315.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

КіРОвОГРАДсьКА ОБлАсТь
IНФОРМАЦIЯ 
Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень адміністратив-
ної будівлі площею 50,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт 
Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 49, що перебувають на балансі 
Онуфріївської районної державної адміністрації.

Най менування балансоутримувача: Онуфріївська районна дер-
жавна адміністрація.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуф-
ріївка, вул. Графа Толстого, 49.

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

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замов-
ника конкурсу (0522) 33-24-00.

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

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2019.

Площа земельної ділянки, м2: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївка, вул. Гра-

фа Толстого, 49.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-

воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: громадська організація «Орлан» (тел. 

(097) 928-74-20).
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення адміністративно-

го призначення.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-

датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення матеріального 
складу № 2 площею 456,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький (Кіровоград), проїзд Аджамський, 3, що перебу-
ває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоград-
ській області.

Най менування балансоутримувача: Регіональний офіс водних 
ресурсів у Кіровоградській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький (Кіровоград), проїзд Аджамський, 3.

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

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замов-
ника конкурсу (0522) 33-24-00.

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

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2019.

Площа земельної ділянки, м2: 1865,69.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіро-

воград), проїзд Аджамський, 3.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-

воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Шимс О. А. (тел. (050) 457-22-44).
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення виробничо-

складського призначення.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-

датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 
185,88 м2 (кабінет фізики площею 82,43 м2 та кабінет хімії 
площею 83,45 м2) за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропив-
ницький (Кіровоград), пл. Дружби Народів, 2, що перебувають на 
балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський 
будівельний коледж».

Най менування балансоутримувача: Державний вищий навчальний 
заклад «Кіровоградський будівельний коледж».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький (Кіровоград), пл. Дружби Народів, 2.

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

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замов-
ника конкурсу (0522) 33-24-00.

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

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій станом на 01.01.2019 тис. грн – 205,50.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

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

Площа земельної ділянки, м2: 222,95.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіро-

воград), пл. Дружби Народів, 2.
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Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-
воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).

Платник робіт з оцінки: – Центральноукраїнський юридичний ко-
ледж (тел. (050) 153-67-95, Ольга Олександрівна).

Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення адміністративно-
го призначення.

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-
датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 2,0 м2 на технічному поверсі чоловічого гуртожитку за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), пл. 
Дружби Народів, 2, що перебуває на балансі державного вищого на-
вчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж».

Най менування балансоутримувача: Державний вищий навчальний 
заклад «Кіровоградський будівельний коледж».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький (Кіровоград), пл. Дружби Народів, 2.

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

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замов-
ника конкурсу (0522) 33-24-00.

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

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

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

Площа земельної ділянки, м2: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіро-

воград), пл. Дружби Народів, 2.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-

воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІСП Шторм» (тел. (050) 730-45-74, Яна).
Подібними об’єктами є: частини приміщень для встановлення об-

ладнання телекомунікаційних операторів.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-

датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі УЛО-1 за адресою: Кі-
ровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Доброволь-
ського, 20, що перебуває на балансі Льотної академії Національного 
авіаційного університету.

Най менування балансоутримувача: Льотна академія Національ-
ного авіаційного університету.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький (Кіровоград), вул. Добровольського, 20.

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

Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замов-
ника конкурсу (0522) 33-24-00.

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

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

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

Площа земельної ділянки, м2: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіро-

воград), вул. Добровольського, 20.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Кіро-

воградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Максимов Андрій Валерійович (тел. 

(095) 417-71-77).
Подібними об’єктами є: частини приміщень для встановлення 

банкоматів чи кавових автоматів.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розгля-

датися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна, становить 2,00 тис. грн.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про-
нумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної 
діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
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 Мініс-
терстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується 
Фондом, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта 
оцінки менша, встановленої в абзаці другому частини першої статті 
2 Закону України «Про публічні закупівлі».

До участі в конкурсах 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 спеціалізаці-
єю в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них» та 1.2 «Оцінка машин і обладнання».

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсів) викладені у пунктах 5 – 10 розділі ІІ Положення. Вимоги до 
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та по-
дання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Регіональним відділенням будуть розглядатися пропозиції, де 
строк виконання робіт не перевищує 5 календарних днів після отри-
мання у повному обсязі необхідної документації та інформації про 
об’єкт оцінки

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті у 
кімнату 801 Регіонального відділення Фонду по Кіровоградській об-
ласті за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, до 01.03.2019 
включно у робочий час до 16.00. На конверті потрібно зробити від-
мітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який по-
дає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться 07 березня 2019 року о 9.00 у Ре-

гіональному відділенні Фонду по Кіровоградській області за 
адресою: 25009, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Глинки, 
2, кімн. 708.

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 
загальною площею 1,0 м2 на другому поверсі будівлі поста ЕЦ 
залізничної станції Золочів.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Золочів, 
вул. Бродівська, 32а.

Балансоутримувач: ВСП «Тернопільське управління будівельно-
монтажних робіт і цивільних споруд».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Золо-
чів, вул. Бродівська, 32а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Євротранстелеком».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

загальною площею 10,1 м2 на першому поверсі (вестибуль) 
гуртожитку № 3.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпинця, 27.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпин-
ця, 27.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Д. М.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

площею 14,0 м2 на першому поверсі (вестибуль) гуртожитку 
№ 8.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Сахаро-
ва, 23.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Д. М.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

№ 24 (службове приміщення) площею 19,8 м2 на цокольному 
поверсі в’їзної частини автовокзалу пункту пропуску «Крако-
вець».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський 
р-н., смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворів-
ський р-н., смт Краковець, вул. Вербицького, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ДП «Віп Бізнес Плюс» ПП «Віп Бізнес».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

площею 24,7 м2 на першому поверсі адміністративного кор-
пусу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира 
Великого, 54.

Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській об-
ласті.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володи-
мира Великого, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Автомагістраль-Південь».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення площею 24,48 м2 на першому поверсі навчально-
го корпусу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35.
Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кубійови-
ча, 35.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Васюк С. М.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 15 загальною площею 95,7 м2 на першому по-
версі двоповерхової адміністративної будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Городок, 
майдан Гайдамаків, 21.

Балансоутримувач: Управління Державного казначейства у Горо-
доцькому районні ГУДКУ у Львівській області.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Горо-
док, майдан Гайдамаків, 21.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 86,7 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 2/7.
Балансоутримувач: Львівська філія концерну «Військторгсер-

віс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 2/7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 

(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Сокаль-Трейдінг».
  9. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 

160,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, 

вул. Річки, 19.
Балансоутримувач: Державна установа «Львівський обласний 

лабораторний центр Держсанепідслужби України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трус-
кавець, вул. Річки, 19.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Оздоровчий центр «Лебенсхаус».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 за-

гальною площею 364,3 м2, яке розташоване на території МРЦ 
«Перлина Прикарпаття».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, 
вул. С. Бандери, 71.

Балансоутримувач: МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трус-
кавець, вул. С. Бандери, 71.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Рава-Руська тепло станція».
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ 22 загальною площею 468,0 м2 на першому поверсі будівлі 
розбирально-складального цеху (літ. К-1, К’-1, К′′»-4).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 
152.

Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна).

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

будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаків-
ська, 152.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТзОВ «НВК ЛТЗ».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 

доповнення до нього (лист Фонду від 27.07.2018 № 10-59-15138) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця: для № 1 – 6 – 2400,00 грн; для 
№ 7 – 11 – 3000,00 грн.

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

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львів-
ській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для № 1 – під розміщення банкоматів, автоматів з 
розливу напоїв, інших автоматів; для № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – приміщен-
ня, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського 
харчування тощо); для № 9, 10, 11 – виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість.

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 
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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 подається 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. Телефон для довідок: (032) 255-41-71,  
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го по-
верху будинку автопарку ОНПУ загальною площею 9,3 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський на-
ціональний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – 
лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Корпорація 
виробничих та комерційних підприємств «Союз» (код за ЄДРПОУ 
21004686); тел. 731-27-40.

 2. Назва об’єкта оцінки: вбудована частина холу 1-го поверху 
в будівлі головного учбового корпусу ОНМУ загальною площею 
1,5 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одесь-
кий національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,  
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Укрсиббанк» 
(код за ЄДРПОУ 9807750); тел. 786-81-11.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 
73,2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одесь-
кий національний політехнічний університет. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11а. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Фізична особа – підприємець Воропаєва Ганна Олексіївна (код за 
ЄДРПОУ 2838209582); тел. 799-92-66.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-го та 4-го 
поверхів загальною площею 1130,2 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Овідіопольське професійно-технічне аграрне 
училище» (ПТУ № 21). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, вул. Театральна, 3. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Управління освіти, культури та спорту Овідіопольської районної 
державної адміністрації Одеської області (код за ЄДРПОУ 2145240); 
тел. 02513-13-63.

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го по-
верху будівлі управління ІМТП загальною площею 49 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія 
державного підприємства «Адміністрація морських портів Украї-
ни». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Іллічівськ, вул. Праці, 6. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцін-
ки: Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 
21650966); тел. (04868) 2-48-45.

 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого 
поверху будівлі поліклініки загальною площею 197,9 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад 
«Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства 
охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68000, 
Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Карла Маркса, 4 (вул. 1 Травня, 1). 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Інто-Сана» 
(код за ЄДРПОУ 21001593); тел. (067) 160-65-19.

 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 7-му по-
версі загальною площею 34,7 м2. Най менування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський 
професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, 

відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Обласна комунальна організація 
«Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
(код за ЄДРПОУ 26507334); тел. 784-10-58.

 8. Назва об’єкта оцінки: технічна територія у вигляді обла-
штованого бетонного майданчика загальною площею 29,1 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський націо-
нальний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,  
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 
21673832); тел. (067) 483-90-59.

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого 
рівня площею 46,8 м2 та нежитлове приміщення 2-го рівня 
площею 66,7 м2, загальною площею 113,5 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський тор-
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Центр виставочних технологій» 
(код за ЄДРПОУ 30940756); тел. 728-47-71.

 10. Назва об’єкта оцінки: складські площадки причалів 
№ 8, 9, інв. № 894, загальною площею 5353 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський тор-
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «АГРО – РЕНІ» (код за ЄДРПОУ 37565261); тел. (095) 
289-09-95, Петро.

  11. Назва об’єкта оцінки: частини холу 1-го поверху 
2-поверхової адміністративно-побутової будівлі літ. «ЗГ» 
загальною площею 2,0 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Транспортна, 2, термінал № 2. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціо-
нерне товариство «МТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21650966); тел. 
(04868) 248-45.

 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету з 
умивальником, інв. № 10310680, загальною площею 38,8 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська націо-
нальна морська академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Оде-
са, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Фізична особа – підприємець Істратова Елеонора Анатоліїв-
на (код за ЄДРПОУ 2068302024); тел. 772-81-00.

  13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення кафе-
гуртожитку другого поверху двоповерхової будівлі загальною 
площею 3 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Центральна пральня» (код за 
ЄДРПОУ 38479252); тел. (067) 255-71-37.

 14. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на-
вчального корпусу № 1 загальною площею 2 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний еконо-
мічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Преображенська, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролон-
гації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,  
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Деpжавний експоpтно-
імпоpтний банк Укpаїни» (АТ «Укрексімбанк») (код за ЄДРПОУ 32112); 
тел.: 746-66-95, 746-67-71.

 15. Назва об’єкта оцінки: виділена частина приміщення 
коридору першого поверху кардіоревматологічного корпусу 
Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ загальною 
площею 2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 9. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – 
лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Пуб-
лічне акціонерне товариство «Деpжавний експоpтно-імпоpтний 
банк Укpаїни» (АТ «Укрексімбанк») (код за ЄДРПОУ 32112);  
тел.: 746-66-95, 746-67-71.

 16. Назва об’єкта оцінки: частина тамбурного приміщення 
вестибуля навчального корпусу № 3 загальною площею 2 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський на-
ціональний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, пров. Привокзальний, 2. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 

плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – 
лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Публіч-
не акціонерне товариство «Деpжавний експоpтно-імпоpтний 
банк Укpаїни» (АТ «Укрексімбанк») (код за ЄДРПОУ 32112);  
тел.: 746-66-95, 746-67-71.

 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
першого поверху 3-поверхового корпусу Офтальмологічно-
го центру (Університетська клініка № 2) ОНМедУ загальною 
площею 4 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – 
лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична 
особа – підприємець Варбанець Ігор Григорович (код за ЄДРПОУ 
2837414154); тел. (048) 777-75-02.

 18. Назва об’єкта оцінки: частини приміщень одноповер-
хової будівлі свинарника (основний корпус) загальною пло-
щею 200,01 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний навчальний заклад «Арцизький професійний аграрний 
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Арцизький 
р-н, с. Теплиця, пров. Шкільний, 23. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, ін-
формація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – під-
приємець Арнаут Дмитро Іванович (код за ЄДРПОУ 2583617575); 
тел. (096) 357-80-61.

 19. Назва об’єкта оцінки: частина холу гуртожитку № 1 за-
гальною площею 2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Олек-
сандрійська, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» (код за 
ЄДРПОУ 21650966); тел. (04868) 2-48-45.

 20. Назва об’єкта оцінки: приміщення на технічному (10-му) 
поверсі учбового корпусу № 4 Одеського державного аграр-
ного університету загальною площею 16 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграр-
ний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
пров. Матро сова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,  
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 
22859846); тел. 734-12-68.

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

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

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

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки поді-
бності по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 
2 до Положення.

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна по об’єктах оцінки № 1 – 20 вище 6920 гривень комісією з 
конкурсного відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу доку-
ментального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 
18.00 14.01.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 20.02.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 
731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

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

 1. Най менування об’єкта оцінки: колишнє приміщення банку 
«Україна». Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управ-
ління державної казначейської служби України у Лиманському районі 
Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
Лиманський р-н, смт Доброслав, вул. Центральна, 45. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій. Телефон замовника конкурсу 
(048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43 електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 
7. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,1367 га. Місце роз-
ташування земельної ділянки: Одеська обл., Лиманський р-н, смт 
Доброслав, вул. Центральна, 45. Цільове призначення земельної 
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна гро-
шова оцінка земельної(их) ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2019. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Регіональне відділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо 
послуг з незалежної оцінки майна вище 6920 гривен комісією з кон-
курсного відбору не розглядатимуться.
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  2. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Південний державний науково-
виробничий центр «Прогрес» (код за ЄДРПОУ 22492239). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Індустрі-
альна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зни-
женням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Телефон 
замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 
731-40-43 електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю-
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: 38.31 – демонтаж (розбирання) машин і устаткування. 
Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 01.11.2018 – 
992 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних май-
нових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної 
ділянки, усього – 1,799 га. Місце розташування земельних ділянок: 
Одеська обл., м. Южне, вул. Індустріальна, 8. Цільове призначення 
земельної ділянки – для розміщення виробничої бази. Правовий 
режим земельної ділянки – право постійного користування. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з 
незалежної оцінки майна вище 20000 гривен комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

 3. Най менування об’єкта оцінки – нежитлова будівля загаль-
ною площею 287,8 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПрАТ «Дністровський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Централь-
на, 57. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукці-
оні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропози-
цій. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника 
конкурсу (048) 731-40-43 електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (основні 
засоби) згідно з аналітичним обліком: 1. Розмір земельної ділянки 
(ділянок), усього – 399 м2. Місце розташування земельної ділянки: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Централь-
на, 57. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим 
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки: – . Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з 
незалежної оцінки майна вище 7100 гривен комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

 4. Най менування об’єкта оцінки: будівля колишньої електро-
станції з обладнанням та градирнею. Най менування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація мор-
ських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою про-
дажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій. Телефон замовника конкурсу (048) 
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43 електрон на 
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 
6. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,3512 га. Місце роз-
ташування земельної ділянки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кишинів-
ська, 4. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим 
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2019. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15).

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної 
оцінки майна вище 7100 гривен комісією з конкурсного відбору не 
розглядатимуться.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», 
спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості)».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положен-
ні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь 
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 
до Положення формами.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального за-
безпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 14.02.2019. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на 
оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оці-
ночної діяльності, який подає заяву.

Конкурс відбудеться 20.02.2019 об 11.00 у Регіонально-
му відділенні Фонду по Одеській області за адресою: 65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1110. Телефон для 
довідок (048) 731-50-39.

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

Конкурс СОД, оголошений на 03.01.2019, не відбувся по таких 
об’єктах

 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі їдальні, пральні та 
побутових приміщень загальною площею 56,2 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне багатопрофільне під-
приємство «Урожай». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Пушкінська, 68. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ТОВ «Юридична компанія «Берегиня» (код за ЄДРПОУ 
38671786); тел. (066) 102-01-77.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, кімната 
№ 511, загальною площею 11,3 м2. Най менування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Ар-
наутська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника 
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних акти-
вів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: ДП «Одеський нафтопереробний завод» (код за ЄДРПОУ 
41864238); тел. (099) 525-58-37.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 
п’ятого поверху дев’ятиповерхового корпусу загальною пло-
щею 149,09 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укр-
південдіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,  
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адре-
са замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Паст Сергій Володимирович 
(код за ЄДРПОУ 22977001540); тел. (067) 922-27-76.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 
другого поверху (кімната 203) дев’ятиповерхового загаль-
ною площею 50,68 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інсти-
тут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – гру-
день, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська 
організація «Центр захисту громадян» (код за ЄДРПОУ 41973527); 
тел. (050) 521-97-91.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 
четвертого поверху (кімната 405) дев’ятиповерхового корпусу 
загальною площею 92,3 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний 
інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 
грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська 
організація «Центр захисту громадян» (код за ЄДРПОУ 41973527); 
тел. (050) 521-97-91.

 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень 
першого поверху дев’ятиповерхового корпусу загальною пло-
щею 526,9 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ФОП Терещенко Зоя Георгіївна (код за ЄДРПОУ 1770716024); тел. 
(067) 791-31-94.

 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в 2-повер-
ховому учбовому корпусі № 6, у т. ч.: приміщення 1-го поверху 
(408,73 м2) та приміщення напівпідвалу (237,99 м2) загальною 
площею 646,72 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 16. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – 
грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватний 
вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одесь-
кий морський тренажерний центр» (код за ЄДРПОУ 25421352); тел. 
723-49-50.

 8. Назва об’єкта оцінки: приміщ. техн. поверху (6,5 м2) та 
частина покрівлі 10-го поверху учбового корпусу № 3 (8,0 м2) 
загальною площею 14,5 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») 
(код за ЄДРПОУ 14333937); тел. (095) 289-55-55.

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 48,8 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів Укра-
їни». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Кишинівська, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необо-
ротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Ізмаїльський 
морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 1125815); тел.: (048) 
412-56-01, (048) 416-74-55.

 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення в будівлі колишніх га-
ражних боксів загальною площею 71,7 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут 
телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Мечникова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які 

містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ТОВ «Сезам продакшн» (код за ЄДРПОУ 30946145); 
тел. 711-13-50.

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

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

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

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна по об’єктах оцінки вище 6920 гривен комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-
ті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу доку-
ментального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 
16.30 08.02.2019. На конверті потрібно зробити відмітку «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 14.02.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 
731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення ТП 4003 загальною 
площею 14,3 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Північна, 4. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обме-
женою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38307584); 
тел. (095) 379-16-72.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня першого поверху 4-поверхової будівлі загальною площею 
18,2 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одесь-
кий державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,  
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інфор-
мація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  
(код за ЄДРПОУ 19199961); тел. 780-16-93.

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одно-
поверхової будівлі (інв. № 076027) загальною площею 24 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський 
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, Митна площа, 1, нафторайон (м. Гефта, 1а). Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з облі-
ком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Іноземне підприємство «СЖС Україна» (код за ЄДРПОУ 14367709); 
тел. 786-96-00.

 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в однопо-
верховій будівлі (інв. № 072549) загальною площею 203,9 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський 
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство 
«Конекрейнс Україна» (код за ЄДРПОУ 20013200); тел. 786-91-21, 
Катерина.

 5. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення 
1-го поверху в будівлі службово-побутового корпусу з оздо-
ровчим пунктом ПРР-2 МТП «Южний» загальною площею 1 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне під-
приємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, ДП «МТП «Южний». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Пу-
блічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний 
банк» (код за ЄДРПОУ 14282829); тел. 786-88-76.

 6. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщен-
ня 1-го поверху в будівлі профілакторію СП «Портовик» МТП 
«Южний» (інв. № 1420) загальною площею 1 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністра-
ція морського порту «Южний»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., м. Южне, ДП «МТП «Южний». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,  
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство 
«Перший український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829); 
тел. 786-88-76.
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 7. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщен-
ня 1-го поверху в будівлі корпусу 601 ПР-1 МТП «Южний» (інв. 
№ 1104) загальною площею 1 м2. Най менування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Южненська філія Державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту 
«Южний»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, 
ДП «МТП «Южний». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Перший український між-
народний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829); тел. 786-88-76.

 8. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення 
1-го поверху в будівлі управління МТП «Южний» (інв. № 2546) 
загальною площею 1 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Юж-
ний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, 
ДП «МТП «Южний». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Перший український між-
народний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829); тел. 786-88-76.

 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного 
поверху та ділянка даху в будівлі учбового корпусу 1 «А» загаль-
ною площею 16,39 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська державна академія холоду. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, 46а. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,  
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 
21673832); тел. (067) 483-90-59.

 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гуртожитку 
загальною площею 164,1 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Балківська, 54. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фі-
зична особа – підприємець Стратуленко В’ячеслав Вікторович (код 
за ЄДРПОУ 3018600919); тел. (050) 390-54-39.

 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го повер-
ху загальною площею 55,46 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Суворівському районі 
м. Одеси Одеської області Державної податкової служби. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 38а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Падіма Наталя 
Валентинівна (код за ЄДРПОУ 2785001386); тел. (066) 774-88-61.

 12. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення підвального 
поверху у будівлі Одеського коледжу стандартизації, метрології 
та сертифікації загальною площею 14 м2. Най менування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська дер-
жавна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна, 15. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,  
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інфор-
мація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  
(код за ЄДРПОУ 19199961); тел. 780-16-93.

 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення1-го пов. 
складу № 8; неж. прим.1-го поверху складу № 8; крита рампа 
скл. № 8; відкрита рампа складу № 8; складський майданчик І, 
загальною площею 22113,7 м2. Най менування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Су-
холиманська, 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса 
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-СЕРВІС» 
(код за ЄДРПОУ 21001601); тел. 777-16-27.

 14. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
1-го поверху 7-поверхової будівлі ІБЛ на ВТ загальною площею 
18 м2. Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний 
заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Мініс-
терства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролон-
гації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса за-
мовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ТОВ «МАЙЯ» (код за ЄДРПОУ 13894097); тел. 726-14-90.

 15. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення АТС голов-
ного корпусу ОДМУ загальною площею 20 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний ме-
дичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонга-
ції договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адре-
са замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код за ЄДРПОУ 
19199961); тел. 780-16-93.

 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підваль-
ного поверху (інв. № 10320214) загальною площею 158,4 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеська 
об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, 
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Золотих Сусана 
Василівна (код за ЄДРПОУ 2681316286); тел. 766-90-79.

 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 303 у бу-
дівлі «Корпус № 2 з теплопунктом» загальною площею 15,7 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія 
Державного підприємства «Адміністрація морських 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 пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: То-
вариство з обмеженою відповідальністю «САЙРУС-ГРУП» (код за 
ЄДРПОУ 38307584); тел. (095) 379-16-72.

 18. Назва об’єкта оцінки: складський майданчик в тилу 
причалу № 28 загальною площею 324 м2. Най менування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський 
морський торговельний 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 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Новотех-Термінал» (код за ЄДРПОУ 33139052); тел. 
729-34-01, Інна.

 19. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складу в тилу 
холодильника загальною площею 1486,87 м2. Най менування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одесь-
кий морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Новотех-Термінал» (код за ЄДРПОУ 33139052); тел. 
729-34-01, Інна.

  20. Назва об’єкта оцінки: бетон. покриття внутрішньо 
об’єктного майданч. під контейнер, ділянка дим. труби котел. 
«Центральна» на вис. 40 м та ділян. дим. труби для кабель ростів 
загальною площею 40,13 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний 
порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відомос-
ті про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про особу – 
платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832); 
тел. (067) 483-90-59.

  21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового примі-
щення кабінету № 27 на другому поверсі восьмиповерхової 
адміністративної будівлі, літ. «А» загальною площею 6,8 м2. 
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональ-
ний сервісний центр МВС в Одеській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 5. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електрон на адреса замовника конкурсу: 
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
обліком: 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
січень – лютий, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Пу-
блічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» 
(код за ЄДРПОУ 32129); тел. 726-13-83.

 22. Назва об’єкта оцінки: ділянка крівлі 9-поверхового бу-
динку Одеського професійного ліцею будівництва та архітек-
тури загальною площею 15 м2. Най менування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професій-
ний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 
22859846); тел. 734-12-68.

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

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

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

Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцін-
ки майна по об’єктах оцінки вище 6920 гривен комісією з конкурсного 
відбору не розглядатимуться.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального 
забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 28.02.2019. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комі-
сії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.

Конкурс відбудеться 06.03.2019 об 11.00 у Регіонально-
му відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Вели ка Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: 
(048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.

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: нежитлова будівля загальною площею 
236,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 17а, с. Кагамлик, Гло-
бинський р-н, Полтавська обл.

Балансоутримувач: СТОВ «Пронозівське» (ліквідовано).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-

дажу на аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5 000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля – склад 

балонів літ. V-1 площею 23,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 26/1, м. Полтава.
Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні з умовами.
Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5 000,00 грн.
 3. Назва об’єкта: соціально-культурне призначення – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 37, с. Крива Руда, Семе-

нівський р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ПСП «СС «Криворудська».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5000,00 грн.
 4. Назва об’єкта: соціально-культурне призначення – спальні 

корпуси № 2 та № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісова, 20, с. Потоки, Кремен-

чуцький р-н, Полтавська обл.
Балансоутримувач: ПАТ «Полтаваобленерго».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на 

аукціоні.
Запланована дата оцінки: 28.02.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 

3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду по Полтавській області.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5000,00 грн.
 5. Назва об’єкта: будівля санітарно-епідеміологічної станції 

площею 396,0 м2; будівля відділу профілактичної дезінфекції 
площею 92,2 м2; два сараї площею 78,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Леонова, 12, м. Кременчук, Пол-
тавська обл.

Балансоутримувач: Державна установа «Полтавський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я».

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 

області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Фланмед».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, 

порівняної площі та за функціональним призначенням.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: нерухомість комп-

лексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів 
функціонального призначення).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
5 000,00 грн.

 6. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 211,06 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Біологічна, 2, с. Біологічне, Пол-
тавський р-н, Полтавська обл.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Гожулівська дослід-
на біологічна фабрика».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії 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 

області.
Платник виконаних робіт: ФОП Ткаченко Г. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 

виробничо-складська або складська нерухомість.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

2 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії доку-

менти, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі 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, передбачених 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.
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У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися 
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. 
Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть вра-
ховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Ре-
гіонального відділення Фонду по Полтавській області за адресою: 
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415 
до 22.02.2019 включно.

Конкурси відповідно до Положення відбудуться 28.02.2019 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: адміністративне приміщення  пло-
щею 337,8 м2 та будівля гаражів площею 63,2 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, 
вул. О. Теліги (Ковпака), 1.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Полісся-Гарант».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

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

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсут-
ня.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-
явності): інформація відсутня.

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 5 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного ви-

користання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціональ-
ного призначення).

 2. Назва об’єкта оцінки: племконюшня № 2 (інв. № 63) пло-
щею 321,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський 
р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 3.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна.

Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-
ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Інвалідів Рівнен-
щини «Позиція».

Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 
відсутня.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація від-
сутня.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-
явності): інформація відсутня.

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 3 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порів-

няної площі та за функціональним призначенням.
  3. Назва об’єкта оцінки: виробничо-побутовий кор-

пус бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008, реєстровий 
№ 24584661.335.ПШТДПЮ882) площею 498,4 м2; промис-
лова будівля бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008/1, літе-
ра Б-1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ883) площею 
65,8 м2; склад бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008/2, лі-
тера В-1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ884) площею 
396,4 м2; навіс бази дільниці № 11 (інвентарний № 3008/3, лі-
тера Г-1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ885) площею 
206,8 м2, виробничий майданчик бази дільниці № 11 (інвен-
тарний № 3008/4, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ886) 
площею 1124,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володими-
рецький р-н, с. Стара Рафалівка, вул. Приміська, 2.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замов-

ника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: rivne@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).

Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ДОЦ УБ РАЕС».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація 

відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

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

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсут-
ня.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-
явності): інформація відсутня.

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

28.02.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки: 15 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухомість комплексного ви-

користання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціональ-
ного призначення).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 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 най менування юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по 
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї 
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного під-
розділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській 
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. 
Телефон для довідок 26-79-91.

сУМсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Сумській області про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності

 1. Най менування об’єкта оцінки: бетонне замощення площею 
40,0 м2 (балансоутримувач – 36 шляхо-відновлювальний загін Дер-
жавної спеціальної служби транспорту (військова частина Т0330).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Клубна, 87/1.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії догово-
ру 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 «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 1,26 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Поло-

ження є замощення, майданчики, площадки (спеціалізоване май-
но – розташування обладнання мобільного зв’язку, встановлення 
торгового обладнання).

 2. Най менування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-
гальною площею 21,2 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне 
протезно-ортопедичне підприємство).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Харківська, 38.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
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 – ТОВ «САНТЕХОПТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 1,26 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положен-

ня є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість).

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).

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 враховувати-
ся 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 спеціалі-
заціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого 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 най-
менування балансоутримувача
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди 

1 Гідротехнічні споруди:
Ставу Міжгори 2, інвентарний номер 130, реєстро-
вий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ472 (у т. ч. ГТС ставу 
Міжгори 2: донний водоспуск (інвентарний номер 131, 
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ409), регулятор 
(інвентарний номер 152, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ436), роздільна дамба);
Ставу Ратищі 1, інвентарний номер 106, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ481 (у т. ч. ГТС ставу Ратищі 
1: розподільча опорна дамба (інвентарний номер 104, 
реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ449), водона-
пірний канал (інвентарний номер 105, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ391), рибовиловлювач (інвентарний 
номер 126, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ439), 
водонапуск, водовипуск);
Ставу вир. Ратищі 2, інвентарний номер 109, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ462 (у т. ч. ГТС ставу вир. 
Ратищі 2: водовипуск (інвентарний номер 107, реє-
стровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ371), водонапуск 
(інвентарний номер 108, реєстровий номер 25592421.71.
ААЕЖАЖ393), роздільна дамба, роздільна дамба, роз-
дільна дамба);
Ставу Ратищі 3, інвентарний номер 115, реєстровий но-
мер 25592421.71.ААЕЖАЖ452 (у т. ч. ГТС ставу Ратищі 3: 
водонапуск (інвентарний номер 110, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ394), водовипуск (інвентарний но-
мер 111, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ372), 
роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, 
роздільна дамба);
Ставу Ратищі 4, інвентарний номер 124, реєстровий но-
мер 25592421.71.ААЕЖАЖ482 (у т. ч. ГТС ставу Ратищі 4: 
водовипуск (інвентарний номер 116, реєстровий номер 
25592421.71.ААЕЖАЖ373), водонапуск, роздільна дамба);
Ставу регулятор, інвентарний номер 123, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ483 (у т. ч. ГТС ставу регуля-
тора: роздільна дамба, водонапуск);
Ставу Заложці 1, інвентарний номер 337, реєстровий но-
мер 25592421.71.ААЕЖАЖ464 (у т. ч. ГТС ставу Заложці 
1: роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, 
роздільна дамба, водонапуск, водовипуск) за адресою: 
Тернопільська обл., Зборівський р-н, в межах земель За-
лозецької ОТГ, за межами с. Ратищі, що перебувають на 
балансі Державного підприємства «Укрриба»
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Визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Приміщення загальною площею 20,0 м2 у підвалі гурто-

житку № 1 Тернопільського національного економічного 
університету за адресою: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного 
економічного університету
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3 Приміщення першого поверху (поз. 1-40, 1-41, 1-42, 1-43) 
загальною площею 71,8 м2 будівлі Ратуша, 1811”, пам’ятки 
архітектури національного значення, охоронний номер 638, 
за адресою: площа Ринок, 1, м. Бережани, Бережанський 
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державно-
го історико-архітектурного заповідника у м. Бережани
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Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Поло-
ження), та з урахуванням умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
1.1 в межах цього напряму.

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

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і за-
лучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років 
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, 
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, 
що підтверджується відповідними документами: копією договору 
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта 
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість 
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецен-
зентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією 
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації 
оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта № 1 – 
30000,00 грн; об’єкта № 2 – 2000,00 грн; об’єкта № 3 – 2100,00 грн. 
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У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, 
що сплачуються претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не повинен пе-
ревищувати 5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – 
інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби); подібними до 
об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, 
частини будівель адміністративної, торговельно-адміністративної та 
торговельної нерухомості; подібними до об’єкта оцінки № 3 – неру-
хоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток 
архітектури.

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-
не відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Електрон на адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

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 місцезнаходжен-
ня та най менування балансоутримувача
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Платник робіт 
з оцінки

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди 

1 Частина площадки із щебеневим покрит-
тям № 23 площею 352,0 м2 за адресою: 
вул. Миру, 18, м. Ланівці, Тернопільська обл., 
що перебуває на балансі Регіонального офіса 
водних ресурсів у Тернопільській області
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15585,19 Фізична осо-
ба – підприємець 
Цебрій Володимир 
Вікторович

2 Частина площадки з асфальтно-щебеневим 
покриттям № 12 площею 363,0 м2 за адре-
сою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Регіонального офі-
са водних ресурсів у Тернопільській області
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ба – підприємець 
Подворняк Петро 
Дмитрович

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Тер-
нопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у 
редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Поло-
ження), та з урахуванням умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
1.1 в межах цього напряму.

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

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і за-
лучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3 років 
(для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, 
який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, 
що підтверджується відповідними документами: копією договору 
(копіями договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта 
приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість 
об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецен-
зентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією 
рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації 
оцінювачів, завірених печаткою претендента.

Очікувана найбільша ціна надання послуг, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця з оцінки об’єкта 
№ 1 – 2100,00 грн; об’єкта № 2 – 2000,00 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.

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-
не відділення Фонду по Тернопільській області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок (0352) 25-04-87. 
Електрон на адреса замовника конкурсу: ternopil@spfu.gov.ua.

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: приміщення першого поверху будівлі 
(ангар для зберігання техніки) загальною площею 164,25 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відокремле-
ний структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського на-
ціонального університету садівництва.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Каштанова, 30, м. Умань, 
Черкаська область.

Платник робіт з оцінки: ФОП Звонський О. С.
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: Регіональне відділення Фонду по Чер-
каській області.

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на другому по-
версі адмінбудівлі загальною площею 21,73 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управ-
ління статистики у Черкаській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Арефій О. Е.
Дата оцінки: 31.01.2019.
  2. Назва об’єкта оцінки: магазин загальною площею 

96,6 м2.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Кам’янське 

лісове господарство».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Холодноярська, 167, 

с. Мельники, Чигиринський р-н, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ФОП Титянченко Л. К.
Дата оцінки: 31.01.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

1-го поверху адмінбудівлі (приміщення № 21 – комора) пло-
щею 7,5 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс 
Держаудитслужби.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, б. 157, 
м. Черкаси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Культенко А. І.
Дата оцінки: 31.12.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі загальною 

площею 15,05 м2 (корисна площа – 10,7 м2, площа загального 
користування – 4,35 м2).

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управ-
ління статистики у Черкаській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Бабушкіна, 4а, 
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: Черкаська торгово-промислова палата.
Дата оцінки: 31.12.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповіда-
ють вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до регіонального відді
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на 
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, 
та най менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) 
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається 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-
тами 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД, комісією 
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт 
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв), – 3000 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 Регіо-
нального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. 
Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 21 лютого 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 27 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.

ЧеРНіГівсьКА ОБлАсТь
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі уч-
бового корпусу № 2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Графська, 2

Платник робіт з оцінки: Філія «Чернігівське регіональне управління 
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк».

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2150,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-
кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 28.02.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

194,3 м2 у підвалі будівлі навчального корпусу.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський 

професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича, 56.
Платник робіт з оцінки: ФОП Юков В. І.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 28.02.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 3,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький 

агротехнічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. Київська, 178.
Платник робіт з оцінки: Філія «Чернігівське регіональне управління 

акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 28.02.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

9,6 м2 в одноповерховій прибудові та приміщення складу (га-
ража однобоксового) площею 11,2 м2.

Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна уста-
нова «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Старобіло-
уська, 15.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Деолик».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими озна-

ками: виробнича, виробничо-складська та складська нерухомість.
Дата оцінки: 28.02.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

27,74 м2 першого поверху триповерхової будівлі.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський 

професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазе-

пи, 4а.
Платник робіт з оцінки: Громадське об’єднання «Фонд інвалідів 

та пенсіонерів».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 28.02.2019.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

114,34 м2 першого поверху будівлі гуртожитку.
Най менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський 

професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, пров. Бакурин-

ського, 18а.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Спортивний 

клуб «ОКТАНТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2150,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 28.02.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чер-

нігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 672-818.
Електрон на адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – 
Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі По-
ложення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні Фонду по 
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робо-
чих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок 
(0462) 67-28-18.
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Підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 05.12.2018

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

СОД –  
переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

1 Нежитлове при-
міщення

20,4 м. Київ, вул. Фло-
ренції, 1/11

ТОВ «Сарос» 2 3440

2 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 36

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3150

3 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 39

ФОП Рябченко 
О. М.

2 3300

4 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 59

ТОВ «Сарос» 2 2800

5 Нежитлове при-
міщення

17,1 м. Київ, вул. Ж. Жа-
баєва, 4

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 3660

6 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 94

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3150

7 Нежитлові при-
міщення

240,7 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 42

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 4500

8 Нежитлові при-
міщення

71,0 м. Київ, вул. Полі-
технічна, 39, корпус 
№ 19

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 3700

9 Нежитлове при-
міщення

67,3 м. Київ, вул. С. Пет-
люри, 15

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 4310

10 Нежитлове при-
міщення

14,6 м. Київ, вул. Ж. Жа-
баєва, 4

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 2900

11 Нежитлове при-
міщення

27,1 м. Київ, бульв. Чоко-
лівський, 13 

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 2900

12 Нежитлове при-
міщення 

102,0 м. Київ, вул. Патрі-
отів, 96

ТОВ «Сарос» 2 3860

13 Нежитлове при-
міщення 

119,2 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 3-9

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 3600

14 Нежитлові при-
міщення

197,7 м. Київ, вул. Миколи 
Голего (Лебедєва-
Кумача), 7а

ТОВ «Сарос» 2 3750

15 Гідротехнічні 
споруди

28827,0 м. Київ, вул. Про-
мислова, 4

ПП «Гарант-
Експерт»

2 38500

16 Нежитлове при-
міщення 

284,5 м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя 
Липківського, 36

ТОВ «Сарос» 2 4100

17 Нежитлові при-
міщення

111,5 м. Київ, Стратегічне 
шосе, 35

ТОВ «Сарос» 2 3900

18 Частина не-
житлового при-
міщення

3,0 м. Київ, вул. Зооло-
гічна, 1

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 2400

19 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9

ТОВ «Компанія 
«Експерт Кон-
салтинг»

2 2400

20 Нежитлові при-
міщення

92,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 51

ТОВ «Сарос» 2 3400

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, 
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки 
державного майна, що відбувся 13.12.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки:

частина адмінбудівлі (приміщення № 23) площею 24,9 м2 за адре-
сою: 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що об-
ліковується на балансі Ковельської районної державної адміністрації 
Волинської області, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 
2288,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частина адмінбудівлі (приміщення № 25) площею 11,3 м2 за адре-
сою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22, що об-
ліковується на балансі Ковельської районної державної адміністрації, 
визнано ФОП Рак А. А, мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії 
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2431,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 11.12.2018

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 9,0 м2 та частина зовнішньої поверхні димової труби пло-
щею 25,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. 
Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 07.10.2018. Переможець – 
ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
будівлі насосної станції площею 147,07 м2. Балансоутримувач: Ні-
копольське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: 
Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Запорізьке. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській області. Платник – громадянин України Теліпко Л. А. 
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2700,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: майданчик площею 10,0 м2 та частина освіт-
лювальної щогли площею 25,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ 
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки – 
07.10.2018. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 
3100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: частина складського майданчика площею 
440,0 м2 (у т. ч. 40,0 м2 – площа загального користування). Балан-

соутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – 
ТОВ ВКП «Вантаж». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вар-
тість послуг – 2500,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 4.

5. Назва об’єкта: частина майданчика площею 24,0 м2 та частина 
освітлювальної щогли площею 12,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Телесистеми України». 
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2100,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
252,69 м2 (у т. ч. 78,79 м2 – площа загального користування). Ба-
лансоутримувач: Павлоградський коледж Національного технічно-
го університету «Дніпровська політехніка». Адреса: м. Павлоград, 
вул. Центральна, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП 
Глєбов П. М. Конкурс не відбувся.

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
158,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адре-
са: м. Дніпро, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. Плат-
ник – ТОВ «Аква Трейдер». Переможець – ПП «Консалтингова фірма 
«Експоком». Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у 
календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
108,8 м2 (в т. ч. 10,0 м2 – площа загального користування). Балансо-
утримувач: ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». 
Адреса: м. Дніпро, вул. Шодуарівська, 7. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській облас-
ті. Платник – ФОП Пушков О. О. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». 
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
23,3 м2 (у т. ч. 4,5 м2 – площа загального користування). Балансоу-
тримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській об-
ласті. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Те-
плична, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне 
відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Са-
ніта». Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». 
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
45,43 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адре-
са: м. Дніпро, вул. Криворізька, 18. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Армекон». 
Переможець – ТОВ «Южтрансинвест». Вартість послуг – 2100,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
14,73 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Різник Ю. Г. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. 
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
93,7 м2 (у т. ч. 8,5 м2 – площа загального користування). Балансо-
утримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Євро-
пейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне 
відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – Благо-
дійна організація «Дніпропетровський обласний благодійний фонд 
«Комільфо». Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». 
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 4.

13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
74,0 м2 (у т. ч. 6,7 м2 – площа загального користування). Балансоу-
тримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європей-
ська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Барська О. Д. 
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2100,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
23,8 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: Дніпро-
петровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетров-
ській області. Платник – ФОП Комаров А. В. Переможець – ФОП Куш-
нєрова Л. О. Вартість послуг – 1700,00 грн, строк надання послуг (у 
календарних днях) – 3.

15. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 
182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПрАТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Пер-
шотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Мета оцінки – приватизація 
шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській області. Переможець – ФОП 
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: розмір збитків, нанесених державі внаслі-
док незбереження групи інвентарних об’єктів у складі: 5 житлових 
будинків (інв. № 55, 56, 57, 59, 62), сарай № 1 та № 7 до житлових 
будинків (№ 305, № 305), вбиральня № 1 та № 3 (інв. № 313, 315), 
2 каналізації (інв. № 228, 229), 2 свердловини артезіанські (інв. № 26, 
27), зовнішня тепломережа (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), зо-
внішній водопровід (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), газопровід 
магістральний (інв. № 31), зовнішній газопровід (інв. № 13), 3 лі-
нії електропередач (інв. № 24, 35, 47), зовнішня електромережа 
(інв. № 9), артскважина (інв. № 11), пожежне водоймище (інв. № 12), 
2 пожежні водойми (№ 36, 35). Балансоутримувач: ТОВ «Павлоград-
коноплепром» (юридична та фактична адреса товариства: 51400, 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета 
оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок 
незбереження державного майна. Замовник/платник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 
01.10.2018. Конкурс не відбувся.

17. Об’єкт оцінки: державне майно, що обліковується на балансі 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» у кількості 18 879 од. станом на 31.12.2011, 
19 316 од. станом на 31.12.2016 (інженерні споруди, обладнання, ко-
лісні транспортні засоби). Мета оцінки – переоцінка для цілей бухгал-
терського обліку. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду 
по Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.12.2011 та 31.12.2016. 
Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 150 000,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 14.

18. Об’єкт оцінки: державне майно, що обліковується на балансі 
ПАТ «Дніпрогаз» у кількості 6 180 од. станом на 31.12.2011, 6 205 од. 
станом на 31.12.3016 (будівлі, інженерні споруди, обладнання, колісні 

транспортні засоби). Мета оцінки – переоцінка для цілей бухгалтер-
ського обліку. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.12.2011 та 31.12.2016. 
Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 80 000,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 14.

19. Об’єкт оцінки: державне майно, що обліковується на балансі 
ПАТ «Криворіжгаз» у кількості 4 749 од. станом на 31.12.2011, 4 898 
од. станом на 31.12.2016 (інженерні споруди, обладнання, колісні 
транспортні засоби). Мета оцінки – переоцінка для цілей бухгалтер-
ського обліку. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській області. Дата оцінки – 31.12.2011 та 31.12.2016. 
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 70 000,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 14.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 11.12.2018

Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення (друга 1/3 частина приміщення 

поз. 18’) площею 8,1 м2 першого поверху службової будівлі митного 
оформлення (літ. «І»), місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпат-
ська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з метою продовження 
договору оренди переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – 
ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200 грн, 
термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
на виконання робіт з незалежної оцінки з метою визначення 
розміру збитків, нанесених державі, оголошеного на 11.12.2018

Назва об’єкта оцінки: будівля котельної (інв. № 91007), будів-
ля котельної ПТВМ (інв. № 91001), мазутосховище (інв. № 91008), 
які не увійшли до статутного капіталу господарського товариства 
(ПрАТ «Завод «Південгідромаш») у процесі приватизації та пере-
бувають на балансі ТОВ «ПРОММЕТ ГРУП». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське 
шосе, 77. Мета проведення незалежної оцінки: визначення роз-
міру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі 
унаслідок пошкодження державного майна. Конкурс вважається 
таким, що не відбувся

IНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу від 06.12.2018 з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки газорозподільних систем, власником 
яких є держава та які обліковуються на балансі оператора 
газорозподільних систем ПАТ «Київоблгаз», з метою їх 
переоцінки для цілей бухгалтерського обліку (визначення 
залишкової вартості) станом на 31.12.2011 та 31.12.2016

Конкурс вважати таким, що не відбувся, через недостатню кіль-
кість претендентів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 13.12.2018

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з ме-
тою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк вико-
нання робіт 

(день)
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Блок складів загальною площею 105,6 м2 за 
адресою: Київська обл., с. Стоянка, 21-й км 
Житомирського шосе, що перебувають на 
балансі Ірпінського міжрайонного управління 
водного господарства

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

2700 2

2 Асфальтно-бетонований майданчик, інвентар-
ний № 0000000000001998, загальною площею 
140,0 м2, що розташований на території КПП 
«Дитятки», за адресою: Київська обл., м. Чорно-
биль, Іванківський р-н, зона відчуження та зона 
безумовного (обов’язкового) відселення, КПП 
«Дитятки», що перебуває на балансі ДП «Центр 
організаційно-технічного і інформаційного за-
безпечення управління зоною відчуження»

ФОП Нікітін Де-
нис Вікторович 

2700 5

3 Будівля «магазин павільйон» (інв. № 1033040) 
площею 43,8 м2 за адресою: Київська обл., 
смт Гостомель, вул. Остромирська, 1а, що пе-
ребуває на балансі ДП «Підприємство Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України 
(№ 85)»

ТОВ «Люкс-
Експерт»

3300 2

4 Частина приміщення № 1.1.42 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) 
площею 224,1 м2 та частина приміщен-
ня № 2.2.1 на 2-му поверсі пасажирського 
термінала «D» (інв. № 47578) площею 54,3 м2 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Ае-
ропорт, що перебувають на балансі ДП «МА 
«Бориспіль»

ДП «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки» 

2700 5

5 Частина нежитлового приміщення територіаль-
ного сервісного центру № 3243 загальною пло-
щею 9,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Броварської сотні, 4а, що перебуває 
на балансі Регіонального сервісного центру 
МВС в Київській області

ТОВ 
«Інвестиційно-
правова група»

2700 5

6 Частина нежитлового приміщення територі-
ального сервісного 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

ТОВ 
«Інвестиційно-
правова група»

2700 5

7 Частина нежитлового приміщення територі-
ального сервісного центру № 3249 загальною 
площею 5,7 м2 за адресою: Київська обл., Ста-
вищенський р-н, с. Винарівка, вул. Лісова, 39, 
що перебуває на балансі Регіонального сервіс-
ного центру МВС в Київській області

ТОВ 
«Інвестиційно-
правова група»

2700 5

8 Частина нежитлового приміщення культурно-
побутового центру площею 500,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Боярка, вул. Сільгосптех-
гнікум, 1, що перебуває на балансі Відокрем-
леного підрозділу національного Університету 
біоресурсів і природокористування України «Бо-
ярський коледж екології і природних ресурсів»

ТОВ «Інжині-
ринговий центр 
«Ескон»»

2820 2

9 Асфальтований майданчик загальною площею 
50,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцю-
бинське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває 
на балансі ДП «Київський військовий дерево-
обробний завод»

ТОВ «Люкс-
Експерт»

2700 2
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10 Майданчик загальною площею 24,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., смт Немішаєве, вул. Техні-
кумівська, 4, що перебуває на балансі ВП НУБіП 
«Немішаєвський агротехнічний коледж»

ТОВ «Інжині-
ринговий центр 
«Ескон»»

2720 2

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

11 Нежитлове приміщення в будівлі головного 
корпусу загальною площею 97,6 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардій-
ської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 
МОЗ України»

ТОВ 
«Інвестиційно-
правова група»

2800 7

12 Нежитлове приміщення господарської будівлі з 
котельнею загальною площею 29,2 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунар-
ська, 16, що перебуває на балансі ДУ « Центр 
громадського здоров’я МОЗ України»

ТОВ 
«Інвестиційно-
правова група»

2700 5

13 Частина нежитлового приміщення на першо-
му поверсі адміністративної будівлі загальною 
площею 24,4 м2 за адресою: Київська обл., 
смт Бородянка, вул. Шевченка, 3, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Бородянському районі Київ-
ської області

ФОП Нікітін Де-
нис Вікторович 

2700 5

14 Частина даху нежитлової будівлі пожежного 
депо загальною площею 6,0 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, 
що перебуває на балансі 5-ДПРЗ Головного 
управління ДСНС України у Київській області

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

2700 2

15 Частина нежитлового приміщення будівлі гара-
жа загальною площею 128,26 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 
88, що перебуває на балансі Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Києво-
Святошинському районі Київської області

ТОВ «Гарант-
Експертиза»

2749 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.12.2018

1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення загальною площею 7,5 м2 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі їдальні (інв. № 1013110002), що перебуває 
на балансі Державного закладу «Луганський національний універ-
ситет» імені Тараса Шевченка», за адресою: Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М., на таких умовах: вартість послуги – 1700 грн, термін 
виконання роботи – 3 дні.

2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня (кімнати 1-2а) площею 37,9 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової 
будівлі № 2 (інв. № 10310004), що перебуває на балансі Лисичан-
ського державного гірничо-індустріального коледжу, за адресою: 
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 275. Переможець 
конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт», на таких умовах: 
вартість послуги – 1900 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 12.12.2018

Частина нежитлового вбудованого приміщення на першому по-
версі цеху «З-1» загальною площею 50,0 м2. м. Львів, вул. Луган-
ська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська 
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість 
робіт – 1300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, оголошених на 30.11.2018

І. Керуючись вимогами Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду № 2075 
від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 
року № 47), рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті (протокол засідання від 30.11.2018), інформуємо про результати 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошених на 
30.11.2018, по таких об’єктах:

1. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового при-

міщення надбудови на даху та частина надбудови будівлі екіпажу 
№ 5 загальною площею 12 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеська національна морська академія. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 
10 календарних днів.

2. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – 
Лемза В. В.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-24 в одноповер-
ховій будівлі магазину «М’ясо-овочі», інв. № 80 (літ. А-А1), загальною 
площею 310,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвар-
дійська, буд. 40/49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. 6200,00 грн, 10 календарних днів.

3. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 

площею 6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-
жавна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в 
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фран-
цузький бульвар, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. 3500,00 грн, 10 календарних днів.

4. ТОВ «Еліт-Експерт», керівник – Авдєєв В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-21, № 1-25 в од-

ноповерховій будівлі магазину «Промтоварний» (інв. № 81) загальною 
площею 61,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Концерн «Військторгсервіс» філія «Одеське управління військової 
торгівлі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Комін-
тернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 36/50. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
5000,00 грн, 5 календарних днів.

5. ТОВ «Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: частина площі коридору учбово-лабора-

торного корпусу № 2 (інв. № 1031007712) загальною площею 4 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський дер-
жавний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. 3200,00 грн, 10 календарних днів.

6. ТОВ «Еліт-Експерт», керівник – Авдєєв В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку АПК (інв. 

№ 060145) загальною площею 9 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських 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 пролонгації договору оренди. 
4500,00 грн, 5 календарних днів.

7. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу 

на 2-му поверсі учбового корпусу «А», інв. № 01010063, загальною 
площею 7,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3750,00 грн, 
10 календарних днів.

8. ФОП Захарченко Ірина Володимирівна.
Назва об’єкта оцінки: частина виробничої площадки (інв. № 4641) 

загальною площею 56 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. 5000,00 грн, 5 календарних днів.

10. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху інженерного 

корпусу ІВЦ площею 6,0 м2 та частина даху інженерного корпусу ІВЦ 
площею 2,25 м2, загальною площею 8,25 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія ДП «Адміністрація мор-
ських портів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іл-
лічівськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. 5900,00 грн, 10 календарних днів.

11. ПП «Аркада ЮГ», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина торцевої стіни учбового корпусу 

№ 3 (інв. № 101074) загальною площею 180 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економіч-
ний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. 
Привокзальний, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. 6900,00 грн, 10 календарних днів.

12. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини кімнати 

№ 109 учбового корпусу № 1 загальною площею 4 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний полі-
технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. 5500,00 грн, 7 календарних днів.

13. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 106 на першому 

поверсі Корпусу гінекології та другого хірургічного відділення Бага-
топрофільного медичного центру (Університетської клініки № 1) (інв. 
№ 10310002) загальною площею 23,7 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний універ-
ситет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 9. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
6400,00 грн, 7 календарних днів.

14. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення службової будівлі з 

лабораторією наливу загальною площею 6,3 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торго-
вельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іл-
лічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. 5500,00 грн, 7 календарних днів.

15. ТОВ «Сінергія Інвест», керівник – Юрійчук В. Ф.
Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі учбового кор-

пусу № 1 ОДАУ загальною площею 90,4 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний універ-
ситет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 99. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
6920,00 грн, 7 календарних днів.

16. ФОП Захарченко Ірина Володимирівна.
Назва об’єкта оцінки: підсобне приміщення (майстерня столярна) 

літ. Л перший поверх (інв. № 170) загальною площею 197,4 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «ВІЙСЬКТОРГ-
СЕРВІС». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 
5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
6000,00 грн, 5 календарних днів.

17. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху за-

гальною площею 52,44 м2 у двоповерховому будинку учбового кор-
пусу (інв. № 10300012) загальною площею 52,44 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний 
ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. 6920,00 грн, 7 календарних днів.

18. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху за-

гальною площею 52,44 м2 у двоповерховому будинку учбового кор-
пусу (інв. № 10300012) загальною площею 52,44 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний 
ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. 6920,00 грн, 7 календарних днів.

19. ФОП Лосєва Олена Мойсеївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі бу-

дівлі адміністративно-побутового корпусу загальною площею 17 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підпри-
ємство «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Южне, ДП «Морський торговельний порт «Южний». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
6920,00 грн, 7 календарних днів.

20. ТОВ «Оціночний стандарт», керівник – Чепенко О. А.
Назва об’єкта оцінки: необоротні активи структурного підрозділу 

цілісного майнового комплексу ДП «Саратський виноробний завод». 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Дорінвест», 
код 30766723. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Са-
ратський р-н, с. Миколаївка-Новоросійська, вул. Комсомольська, 45. 
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості необорот-
них активів з метою продовження договору оренди від 18.06.2002 
СП ЦМК ДП «Саратський виноробний завод». 84000,00 грн, 15 ка-
лендарних днів.

ІІ. Вважати такими, що не відбулись (рішення комісій з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 30.11.2018), 
конкурси по об’єктах:

1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля учбового корпусу 
ОНУ ім. І. І. Мечникова загальною площею 17,4 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний універ-
ситет ім. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
Французський бульв., 24/26. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 

пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон-
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт підприємницької діяльнос-
ті – фізична особа Гильов Володимир Анатолійович (код за ЄДРПОУ 
2218100290); тел. 735 27 50.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення частини одно-
поверхової будівлі банно-прального комплексу загальною площею 
190,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Кому-
нальне підприємство «Титан». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., м. Кодима, вул. Садова, 3. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електрон на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад, інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «Центр 
соціальної та трудової реабілітації інвалідів «Віра в майбутнє» (код за 
ЄДРПОУ 36683171); тел. (098) 244-69-63.

У зв’язку із відсутністю заяв від претендентів. Голова комісії при-
йняв рішення щодо повторного оголошення конкурсу з відбору СОД. 
Дата проведення конкурсу буде оголошена додатково.

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 11.12.2018

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консуль-

таційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
газорозподільної системи, власником якої є держава та яка облі-

ковується на балансі ПАТ «Гадячгаз», за адресою: м. Гадяч, Гадяцький 
р-н. Мета оцінки – переоцінка для бухгалтерського обліку. Вартість 
виконаних робіт – 33400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
10 календарних днів;

газорозподільної системи, власником якої є держава та яка об-
ліковується на балансі ПАТ «Кременчукгаз», за адресою: м. Кремен-
чук, Кременчуцький р-н, смт Семенівка, Семенівський р-н. Мета 
оцінки – переоцінка для бухгалтерського обліку. Вартість виконаних 
робіт – 52600,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 10 кален-
дарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної 
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:

газорозподільної системи, власником якої є держава та яка об-
ліковується на балансі ПАТ «Полтавагаз», за адресою: м. Полтава, 
Полтавська обл. Мета оцінки – переоцінка для бухгалтерського об-
ліку. Вартість виконаних робіт – 80080,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 8 календарних днів;

газорозподільної системи, власником якої є держава та яка облі-
ковується на балансі ПАТ «Лубнигаз», за адресою: м. Лубни, Лубен-
ський район. Мета оцінки – переоцінка для бухгалтерського обліку. 
Вартість виконаних робіт – 47000,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 8 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 12.12.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

частина адміністративно-виробничої будови площею 150,9 м2 
за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 16а – визнано ФОП Гаюка О. С. 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість вико-
нання робіт з оцінки – 2 500 грн;

частина нежитлового приміщення Пологового будинку на 30 лі-
жок з центральним кисневим пунктом площею 30,02 м2 за адресою: 
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23 – визнано Рівненську 
товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 450 грн;

продовження під’їзної залізничної колії № 39/3 за адресою: м. Рів-
не, вул. Князя Володимира, 111 – визнано ПП ЕКФ «Приватна спра-
ва». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 4 850 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності для надання послуг з оцінки майна від 13.12.2018

Відповідно до пунктів 5 та 8 розділу ІІІ Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єкта господарю-
вання для надання послуг з оцінки газорозподільних систем, власни-
ком яких є держава та які обліковуються на балансі оператора газо-
розподільних систем ПАТ «Чернівцігаз», з метою їх переоцінки для 
цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової вартості станом 
на 31.12.2011 та 31.12.2016) визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки, що відбулися 12.12.2018

Переможцем конкурсу по об’єкту: газорозподільні системи (ста-
ном на 31.12.2011 у кількості 10615 одиниць) та газорозподільні 
системи (станом на 31.12.2016 у кількості 10845 одиниць), що пере-
бувають на балансі ПАТ «Чернігівгаз», визнано ПП «Центр незалежної 
оцінки та експертизи». Мета проведення оцінки – переоцінка майна 
для цілей бухгалтерського обліку. Вартість робіт з оцінки – 88 000 грн, 
строк – 15 календарних днів від дати підписання договору про надан-
ня послуг з оцінки майна.

Переможцями конкурсів (мета проведення оцінки – визначення 
відновної вартості для цілей оренди) визнано:

ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення пло-
щею 53,22 м2 на першому поверсі будівлі навчально-виробничого 
корпусу, що перебувають на балансі ДПТНЗ «Чернігівський про-
фесійний ліцей залізничного транспорту», за адресою: м. Чернігів, 
вул. Реміснича, 56 (вартість робіт з оцінки – 1900 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ФОП Волченкову О. С. по об’єкту: частина вестибуля площею 
3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває 
на балансі Головного управління національної поліції в Чернігівській 
області, за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 74 (вартість робіт 
з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 404,85 м2 будівлі гуртожитку № 1, в тому числі: приміщення 
площею 303,15 м2 першого поверху, приміщення площею 40,7 м2 
другого поверху та приміщення площею 61,0 м2 третього поверху, 
що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 
1 (вартість робіт з оцінки – 1935 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
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Переможцем конкурсу по об’єкту малої приватизації – не завер-
шеному будівництву житлового будинку за адресою: Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Петропавлівська (колишня Червоноармійська), 
86 визнано ТОВ «Центр нерухомості». Мета проведення оцінки – 
приватизація об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Вартість робіт з 
оцінки – 4200 грн, строк – 9 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, 
якого буде залучено до проведення незалежної  
оцінки державного майна, який відбувся 27.12.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки:

частина адміністративної будівлі площею 13,8 м2 за адресою: 
45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 18, що облі-
ковується на балансі Головного управління статистики у Волинській 
області, визнано Волинську торгово-промислову палату, мета оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна вико-
нання робіт з оцінки 1980,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів;

частина адміністративної будівлі (літер А-9) площею 26,3 м2 за 
адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, що об-
ліковується на балансі Головного управління статистики у Волинській 
області, визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки 
1573,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 календарні дні;

частина одноповерхового адміністративного приміщення (літер 
З-1) площею 48,8 м2 , за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ко-
вель, вул. Незалежності, 156, що обліковується на балансі Головного 
управління Національної поліції у Волинській області, визнано ТОВ 
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки 2288,0 грн, строк виконання 
робіт з оцінки 5 календарних днів;

частина навчального корпусу №5 (спорткомплекс) площею 
120,9 м2 , за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, проспект 
Президента Грушевського, 2б, що обліковується на балансі Схід-
ноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
визнано ФОП Малащицька О.Г., мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продо-
вження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки 2160,0 грн, 
строк виконання робіт з оцінки 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбувся 18.12.2018

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
23,3 м2. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку, 
землекористування та підприємництва Широківської РДА. Адреса: 
Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Соборна, 115. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетров-
ській області. Платник – ФОП Рєпін В. М. Оцінка станом на 07.11.2018. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2400,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
27,95 м2 (у т. ч. 6,65 м2 – площа загального користування). Балансо-
утримувач: Управління агропромислового розвитку, землекористу-
вання та підприємництва Широківської РДА. Адреса: Дніпропетров-
ська обл., смт Широке, вул. Соборна, 115. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ФОП Радковський А. В. Оцінка станом на 07.11.2018. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2350,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього дер-
жавного підприємства «Трансмаш». Адреса: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25. Мета оцінки – приватиза-
ція шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне 
відділення Фонду по Дніпропетровській області. Оцінка станом 
на 30.11.2018. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 
38000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 14.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 27.12.2018

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
565,5 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 46. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ТОВ «ПРОМПЛАСТ УКРАЇНА». Переможець – ТОВ 
«Експерт-Сервис». Вартість послуг – 2 300,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
592,7 м2 (у т. ч. 61,85 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
просп. О. Поля, 46. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «КБ 
«Енергомаш». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 
2 350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: частина даху площею 21,0 м2. Балансоутриму-
вач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криво-
різька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Пе-
реможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 000,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

4. Назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2 та частина не-
житлового приміщення площею 10,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Тітова, 25. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Переможець – ФОП 
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2 та частина тех-
нічного поверху площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ 
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дні-

мувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт 
з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська екс-
пертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди: 

частини покрівлі будівлі корпусу А (літ. А-6) загальною площею 
25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріо-
тична, 74а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Український 
науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та фероспла-
вів». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;

н а в і с у  Л і т е р а  Т 3 і н в .  №  4 3 7 6 ,  р е є с т р о в и й  н о м е р 
01125761.4.РИБРМН242, площею 52,6 м2, прибудови Літера Т інв. 
№ 40017, реєстровий номер 01125761.4.РИБРМН134, площею 5,5 м2, 
загальною площею 58,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запо-
різька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Бер-
дянський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт 
з оцінки – 3 800 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних 
дні від дати підписання договору;

нежитлових приміщень з № 7 до № 12 включно загальною пло-
щею 34,8 м2 першого поверху будівлі (літ. А-1, інв. № 10310567). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, 
пров. Торговий, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне 
управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 3 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних 
дні від дати підписання договору;

5. Фізична особа – підприємець Жиров Андрій Костянтинович на 
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: нежитлового при-
міщення № 10 загальною площею 16,5 м2 першого поверху будівлі 
учбового корпусу (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, вул. Жуковського, 55а. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач май-
на: Запорізький національний університет. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних 
дні від дати підписання договору;

6. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди: частини нежитлового приміщення № 31 за-
гальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі літ. А-5, реєстровий 
номер 05402565.1.ТМЯВЖЮ009. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 10. Балансоутримувач 
майна: Запорізька державна інженерна академія. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати під-
писання договору.

7. Фізична особа підприємець Добрун Анатолій Павлович на ви-
конання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованих в перший по-
верх будівлі швидкої допомоги (літера А-2) нежитлових приміщень 
№ 33, № 34, № 35 загальною площею 120,5 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 14. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний 
заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністер-
ства охорони здоров’я України. Вартість виконання робіт з оцінки – 
3 490 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору.

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южтрансінвест» на 
виконання робіт з оцінки об’єктів оренди, а саме: нежитлових при-
міщень з № 21 до № 24 включно загальною площею 68,4 м2 першого 
поверху будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запо-
різька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 27. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Мелітопольське вище професійне училище». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
на виконання робіт з незалежної оцінки з метою визначення 
розміру збитків, нанесених державі, оголошеного на 18.12.2018

Назва об’єкта оцінки: технічна будівля ПРЦ, літ. А (інв. № і230000-
1016300007), технічна будівля ПРЦ, літ. К (інв. № і230000-1016300005), 
склад ПММ, літ М (інв. № і230000-1016300006), які не увійшли до ста-
тутного капіталу господарського товариства ВАТ «Укртелеком» (право-
наступник – ПАТ «Укртелеком») та перебувають на балансі Запорізької 
філії ПАТ «Укртелеком». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., Запорізький р-н, с. Кушугум, вул. Історична, 11. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до за-
вдання майнової шкоди державі в результаті пошкодження державного 
майна. Конкурс вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 10.12.2018

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, 
мета проведення оцінки

Найменування/ ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)
1 Необоротні активи – об’єкти газорозпо-

дільчої системи: будівлі, інженерні споруди 
(обладнання та устаткування), інше май-
но, що використовуються для постачан-
ня та транспортування природного газу 
та обліковуються на балансі ПАТ «Івано-
Франківськгаз», в кількості 14 011 інвентар-
них номерів. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для 
цілей бухгалтерського обліку 

ТОВ «Орієнтир-
Реформа»

160000 20

2 Необоротні активи – об’єкти газорозпо-
дільчої системи: будівлі, інженерні споруди 
(обладнання та устаткування), інше майно, 
що використовуються для постачання та 
транспортування природного газу та об-
ліковуються на балансі ПАТ «Тисменицягаз», 
в кількості 560 інвентарних номерів. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для цілей бухгалтерсько-
го обліку

ФОП
Максимчин Андрій 
Дмитрович

27500 6

пропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Переможець – 
ТОВ «Експерт-Сервис». Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання 
послуг (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
271,3 м2 (у т. ч. 26,0 м2 – площа загального користування). Балансо-
утримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства 
охорони здоров’я України». Адреса: м. Дніпро, вул. Севастополь-
ська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Дніпровський 
медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». Дата оцін-
ки: 22.12.2018. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 
2 300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
37,9 м2 (у т. ч. 4,0 м2 – площа загального користування). Балансо-
утримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства 
охорони здоров’я України». Адреса: м. Дніпро, пл. Соборна, 4. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській області. Платник – ТОВ «Дніпровський медичний інсти-
тут традиційної і нетрадиційної медицини». Дата оцінки: 22.12.2018. 
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2 300,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
39,93 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дні-
про, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне 
відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бра-
гін Ю. А. Переможець – ТОВ «АТЛАНТ ПЛЮС 2018». Вартість послуг – 
2 300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,0 м2 
(у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: 
Регіональний сервісний центр МВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спась-
ка, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду 
по Дніпропетровській області. Платник – АТ «КІБ». Переможець – ФОП 
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2 000,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
46,2 м2. Балансоутримувач: «Східна» філія Концерну «Військторгсер-
віс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвар-
дійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ 
«ВІТА ЮСТ». Переможець – ТОВ «Експерт- Сервис». Вартість послуг – 
1 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
77,0 м2. Балансоутримувач: «Східна» філія Концерну «Військторгсер-
віс». Адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Чер-
каське, вул. Лісна, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ 
«ВІТА ЮСТ». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 
1 900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 18.12.2018

Назва об’єкта оцінки: газорозподільні системи, власником яких є 
держава та які обліковуються на балансі оператора газорозподіль-
них систем ПАТ «Маріупольгаз». Мета проведення оцінки: переоцін-
ка майна для цілей бухгалтерського обліку (визначення залишкової 
вартості). Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдруж-
ність», вартість послуг з оцінки – 43,0 тис. грн, строк виконання – 5 
календарних днів.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 616,7 м2 (реєстровий номер 33839013.1.БЕУЯЖП075), у тому 
числі: на першому поверсі – 375,2 м2, на другому поверсі – 241,5 м2, 
що перебувають на балансі ВП «Шахта «Центральна» (код за ЄДРПОУ 
40420585) ДП «Торецьквугілля» (код за ЄДРПОУ 33839013), за адре-
сою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Дружби, б. 8. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Конкурс ви-
знано таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що на участь у конкурсі 
надійшла одна заява.

Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 159,55 м2 будівлі першого поверху навчально-
господарського корпусу, що перебуває на балансі Олександрів-
ського професійного аграрного ліцею, код за ЄДРПОУ 02542455, за 
адресою: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, 
вул. Івана Франка, 3г. Мета проведення оцінки: визначення вартос-
ті об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапот-
ченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2300 грн, строк виконання –  
3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 13.12.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
переможцями визнано:

1. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на 
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частини приміщен-
ня коридору № 92 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі учбового 
корпусу № 2 (літ. Б-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротех-
нологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 180 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підпи-
сання договору.

2. Фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна на ви-
конання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: частини приміщення 
коридору IV площею 2,0 м2 першого поверху будівлі учбового кор-
пусу № 3 (літ. Б-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротех-
нологічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 100 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підпи-
сання договору.

3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки 
об’єкта оренди: частини приміщення коридору № 43 площею 4,0 м2 
першого поверху будівлі адміністративно-учбового корпусу № 9 (літ. 
А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Меліто-
поль, просп. Богдана Хмельницького, 20. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутри-


