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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – об’єкта соціально-культурного
призначення – єдиного майнового комплексу Державного
спеціалізованого підприємства «Укртелефільм»
Об’єкт малої приватизації – об’єкт соціально-культурного призначення – єдиний
майновий комплекс Державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм» за
адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160 (код за ЄДРПОУ 35524710) приватизовано
ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС». Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6 127 198,80 гривень (шість мільйонів сто двадцять сім тисяч сто дев’яносто вісім гривень 80 копійок), у тому числі ПДВ – 1 021 199,80 гривень (один мільйон двадцять одна тисяча
сто дев’яносто дев’ять гривень 80 копійок).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 09.10.2019 № 12/01-22-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1), що розташована за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55. Об’єкт приватизовано шляхом продажу
на електронному аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем. Ціна продажу – 73 500,00 грн (сімдесят три тисячі
п’ятсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 12 250,00 грн (дванадцять тисяч двісті
п’ятдесят гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 25.09.2019 № 12/01-21-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – нежитлової будівлі пивбару
(літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та розташований за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а. Об’єкт
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем. Ціна продажу – 45 720,00 грн (сорок
п’ять тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 7 620,00 грн (сім
тисяч шістсот двадцять гривень 00 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Рудівка, вул. Олега Кошового, 13А приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Ковальовим
Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 40 212,07 грн, у тому числі
ПДВ – 6 702,01 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації державної власності
Окреме майно – гараж № 3 площею 25,7 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління Державної
казначейської служби України Львівської області. Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа – Мальков Сергій Анатолійович, ціна
продажу – 163200,00 грн, у тому числі ПДВ – 27 200,00 грн.
Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення площею 23,1 м2 за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 13, що перебуває на балансі Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області.
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов. Покупець – фізична особа – Мальков Сергій Анатолійович, ціна продажу – 157 200,00 грн, у тому числі
ПДВ – 26 200,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – гараж загальною площею 46,7 м2 за адресою: Сумська область,
м. Конотоп, пл. Ярмаркова, 12, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Сумській області (код за ЄДРПОУ 02362227), приватизовано фізичною
особою – Ковратовським В. М., як учасником електронного аукціону, за 12000,00
грн, у тому числі ПДВ – 2000,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – 105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку за адресою: Сумська область, м. Шостка,
вул. Свемовська, 6Г, що обліковується на балансі ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264), приватизовано ТОВ «ДОКА ФІНАНС»
(код ЄДРПОУ 39701690), як учасником електронного аукціону, за 624 001,20 грн,
у тому числі ПДВ – 104 000,20 грн.

України

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля ГРП «Л-1» загальною площею 54,2 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106,
що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, фізичною особою – підприємцем Петрушко Вікторією Віталіївною (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2886510080). Вартість, за якою придбано об’єкт,
без урахування невід’ємних поліпшень становить 58 656,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч шістсот п’ятдесят шість гривень 00 коп.), у тому числі сума податку на додану
вартість – 9 776,00 грн (дев’ять тисяч сімсот сімдесят шість гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – комплекс будівель та споруд мазутонасосного господарства «М-1», «2М-1» загальною площею 337,4 м2 за адресою:
33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі
ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721, приватизовано шляхом викупу
орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, фізичною особою – підприємцем
Петрушко Вікторією Віталіївною. Вартість, за якою придбано об’єкт, без урахування
невід’ємних поліпшень становить 236 496,00 грн (двісті тридцять шість тисяч чотириста дев’яносто шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 39 416,00 грн (тридцять
дев’ять тисяч чотириста шістнадцять гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля котельні «К-2» загальною
площею 1016,9 м2 за адресою: 33023, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська,
106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721,
приватизовано шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення,
фізичною особою – підприємцем Даниш Анатолієм Віталійовичем. Вартість, за якою
придбано об’єкт, без урахування невід’ємних поліпшень становить 571 860,00 грн
(п’ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
95 310,00 грн (дев’яносто п’ять тисяч триста десять гривень 00 копійок).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності
Об’єкт малої приватизації державної власності – єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект», код за ЄДРПОУ 14141394, розташований за адресою: вул. Богородицька, 124, м. Херсон, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав
заяву на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, – сільськогосподарським підприємством з обмеженою відповідальністю «Берегиня», код за
ЄДРПОУ 32170166, за 1 082 223,60 грн (один мільйон вісімдесят дві тисячі двісті
двадцять три гривні 60 копійок), у тому числі ПДВ – 180 370,60 грн (сто вісімдесят
тисяч триста сімдесят гривень 60 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – складу ВР загальною
площею 202,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський
механічний завод (код за ЄДРПОУ 14310170) та розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: склад ВР
загальною площею 202,4 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо розташовану
нежитлову будівлю складу ВР загальною площею 202,4 м2. Рік введення в експлуатацію – 1954. Системи електро- та водопостачання, центрального опалення відсутні.
Експлуатація об’єкта можлива після проведення ремонтних робіт.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,32 га, на якій розташований склад, перебуває в постійному користуванні Виробничого об’єднання
«Південний машинобудівний завод» на підставі державного акта на право постійного користування землею від 25.01.2001 № 396.
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Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Павлоградський механічний
завод ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод
імені О. М. Макарова», який знаходиться за адресою: 51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 15 листопада 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних 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 електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 9 400,12 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 700,06 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 700,06 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 940,01 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 470,01 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 470,01 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 10.10.2019 № 12/01-138-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-08-15-000002-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 94,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 47,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 47,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – нежитлової
будівлі літ. А-1 загальною площею 409,5 м2, що перебуває
на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»
(код ЄДРПОУ 05393043) та розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 3А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
літ. А-1 загальною площею 409,5 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
вул. Соборна, 3А.
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Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо
розташовану нежитлову адміністративну будівлю літ. А-1 з тех. підпіллям літ. під А-1, з прибудовами літ. а-1, а1-1,а2-1, а3-1, ґанком
літ а, цоколем № 1, сходами № 2 та тротуаром І, загальною площею
409,5 м2. Системи електро- та водопостачання в робочому стані.
Інформація про земельну ділянку: інформація відсутня.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за
адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 15 листопада 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних 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 електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 9 989,53 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 994,77 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 994,77 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 998,95 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 499,48 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 499,48 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 10.10.2019 № 12/01-137-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000113-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 99,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 49,95 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 49,95 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – частини
будівлі А загальною площею 217,8 м2, будівель Б, б,
В, Г, Д, огорожі № 1-2, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а
та перебуває на балансі Головного управління статистики
у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: частина будівлі А
загальною площею 217,8 м2, будівлі Б, б, В, Г, Д,
огорожа № 1-2.
Інформація про об’єкт: частина будівлі – А загальною площею
217,8 м2 (1964 року побудови), будівлі – Б (239,7 м2, 1974 року побудови), б (ґанок), В (сарай – 39,04 м2), Г (вбиральня – 6,34 м2), Д
(гараж, площа 19,5 м2, 1964 року побудови), огорожа № 1-2.
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1807632012124.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
земельна ділянка під об’єктом у розмірі 0,1477 га згідно з Державним актом на право постійного користування землею від 20.11.2002
серія ІІ-ДП № 002621 належить Павлоградському районному відділу статистики.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: по
об’єкту укладено три договори оренди:
1. Договір оренди від 26.12.2012 № 12/02-5127-ОД, орендар –
ФОП Штепа В. М., орендована площа – 39,04 м2, орендна плата за
серпень 2019 р. – 782,68 грн, строк дії договору – до 23.11.2021.
2. Договір оренди від 03.09.2018 № 12/02-6662-ОД, орендар –
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія батьківський дім», орендована площа – 321,3 м2, орендна плата за серпень 2019 р. – 2912,3 грн, строк дії договору – до 02.08.2021.
3. Договір оренди від 16.01.2019 № 12/02-6685-ОД, орендар –
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія батьківський дім», орендована площа – 162,04 м2, орендна плата за серпень 2019 р. – 3567,34 грн, строк дії договору – до 15.12.2021.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946).
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 Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 1 508 300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 754 150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 754 150,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 150 830,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 75 415,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 75 415,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, у розмірі 9 500,00 грн (дев’ять тисяч п’ятсот гривень 00
коп.) в місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові
дні з 9.00 до 16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Конопля
Людмила Григоріівна, тел. (044) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 10.10.2019 № 12/01-139-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000129-2.
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відомості
приватизації

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 15 083,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 541,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 541,5 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
13/25 частин нежитлової будівлі літ. А площею 494,7 м2
з естакадами літ. а та літ. а1, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Промислова, 9
та перебуває на балансі ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: 13/25 частин
нежитлової будівлі літ. А площею 494,7 м2 з естакадами
літ. а та літ. а1.
Місцез нах од ження: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Промислова, 9.
Інформація про об’єкт: 13/25 частин нежитлової будівлі літ. А
площею 494,7 м2 з естакадами літ. а та літ. а1 (промисловий склад).
Фундаменти та цоколь – залізобетонні блоки, стіни – залізобетонні
панелі, перекриття – збірні залізобетонні панелі, підлога – бетонне
покриття, вікна – склоблоки. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1854278212107.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: земельна ділянка під об’єктом згідно з Державним актом на право постійного користування землею серія ІІ-ДП № 002811, зареєстрованим
04.06.1999 за №75, належить ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787).
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про бал анс оу тр имувача: ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», юридична адреса: 52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2. Контактний телефон:
(05652) 9-59-14.
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 Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 18 листопада 2019 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
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 електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 169 460,24 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 84 730,12 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 84 730,12 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 16 946,02 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8 473,01 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 473,01 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № 37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації
аукціону – робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні
з 9.00 до 16.45). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля
Людмила Григоріівна, тел. (044) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 10.10.2019 № 12/01-136-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000007-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, та між аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 1 694,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 847,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 847,30 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – бази відпочинку
«Біла акація», розташованої за адресою: Кіровоградська обл.,
Петрівський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15,
що перебуває на балансі ДП «УкрНДПРІ промтехнології»,
код ЄДРПОУ 14310483
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
об’єкт соціально-культурного призначення –
база відпочинку «Біла акація».
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Іскрівка,
вул. Соколівська, 15.
Бал анс оу тр имувач: Державне підприємство «Український
науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології», код ЄДРПОУ 14310483.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: вагон гуртожиток,
1621, А; кухня, гараж, 12699, Б; будиночок контейнер, 1619, В; будиночок контейнер, 1620, Г; вагон гуртожиток, 1470, Д; будинок полегшеної
конструкції, 12697, Ж; будинок полегшеної конструкції, 12698, З; будиночок контейнер, 1466, К; вагон гуртожиток, 1463, Л; вагон гуртожиток,
1465, М; погріб, 12043, Н; туалет, 12693, О; огорожа, 12696, №; пірс,
12694, П; навіс-альтанка, 12695, П; матеріальні цінності – 71 од., у тому
числі: котел сталевий водогрійний КСТГ-16, насос К-20/30, мангал на
б/в, холодильники «Днепр» – 10 од., телевізор ВЕКО 21ТGІ, антена
телевізійна, щиток електричний (к-т), ліжка – 31 од., дзеркало – 2 од.,
карніз – 2 од., контейнер під сміття, круг рятувальний – 4 од., стіл, тумбочки – 13 од., шафа для одягу. Технічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8 га; відповідно до договору на тимчасове користування земельною ділянкою лісового фонду
від 25.01.1996 № 24 передано ДП «УкрНДПРІ промтехнології» у довгострокове користування на 25 років для культурно-оздоровчих цілей.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 листопада 2019 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта соціальнокультурного призначення – бази відпочинку «Біла акація», розташованої
за адресою: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15, що перебуває на балансі ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код
ЄДРПОУ 14310483, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 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 – об’єкта соціально-культурного
призначення – бази відпочинку «Біла акація», розташованої за адресою:
Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15,
що перебуває на балансі ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код ЄДРПОУ
14310483, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 249474,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 124 737,49 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 124 737,49 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24 947,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 473,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12 473,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта у сумі 9 900,00 грн (дев’ять тисяч дев’ятсот гривень
00 копійок) без ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта
соціально-культурного призначення – бази відпочинку «Біла акація»,
розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Петрівський р-н,
с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15, що перебуває на балансі ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код ЄДРПОУ 14310483.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 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., Петрівський р-н, с. Іскрівка,
вул. Соколівська, 15.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа –
Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок 0522332400,
0522332579; адреса електронної 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 відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 10.10.2019 № 12/01-75.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-11-29-000004-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 494,75 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 247,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 247,37 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний 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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – окремого
майна – комплексу нежитлових будівель з побутовими
та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових
теплиць, енергоблоком, вимощенням, огорожами,
розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: комплекс нежитлових будівель
з побутовими та допоміжними приміщеннями,
блоком зимових ґрунтових теплиць,
енергоблоком, вимощенням, огорожами.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район,
смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6.
Відомості про об’єкт: до складу комплексу входять: цегляна нежитлова будівля з побутовими та допоміжними приміщеннями (літ. А)
площею 652,5 м2, цегляна нежитлова будівля з побутовими та допоміжними приміщеннями (літ. А1) площею 267,9 м2, блок зимових ґрунтових
теплиць (літ. А2) площею 12827,7 м2, блок зимових ґрунтових теплиць
(літ. А3) площею 12827,7 м2, блок зимових ґрунтових теплиць площею
(літ. а) 1350,6 м2, нежитлова цегляна будівля (літ. Б) площею 164,5 м2,
ЗТП (енергоблок) (літ. В), бетонні ґанки (літ гг1), каналізаційні люки (літ.
л-л3), асфальтобетонне вимощення (літ. І), огорожі з металевих прутів
(№-№2). Рік побудови об’єкта – 1985. Комплекс не використовується.
Частина об’єктів комплексу перебуває в задовільному стані, експлуатація частини об’єктів можлива лише за умови проведення їх ремонту
(незадовільний стан). Право державної власності на об’єкт зареєстровано 05.04.2019, номер запису про право власності: 31150890.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій у постійне користування Державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» для розміщення
та обслуговування свинокоплексу та теплиці на підставі Державного акта на право постійного користування землею від 15 серпня
2002 року ІІ-КР № 002231.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 листопада 2019 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових будівель з побутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць, енергоблоком, вимощенням,
огорожами, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних 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 – комплексу нежитлових будівель з побутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць, енергоблоком, вимощенням, огорожами, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська,
6, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787), має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».

23 жовтня 2019 року
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Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 3 722 620,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 861 310,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 861 310,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 372 262,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 186 131,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 186 131,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта у сумі 9 060,00 грн (дев’ять тисяч шістдесят гривень 00 копійок)
без урахування податку на додану вартість протягом 30 календарних днів
з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових будівель з побутовими
та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць,
енергоблоком, вимощенням, огорожами, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 14309787);
покупець зобов’язаний забезпечити збереження цільового призначення зимових ґрунтових теплиць протягом 5 років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації (відповідно до статті 27
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
та підпункту 2 пункту 23 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року №432).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок №37189080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: №37316080055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних 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., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок –
четверг з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок 0522 332400, 0522
332579; адреса електронної 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 відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 09.10.2019 № 12/01-74.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000009-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 37 226,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 18 613,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 613,10 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації державної власності
соціально-культурного призначення «Оздоровчий табір
«Фрегат», який розташований за адресою: Херсонська
область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Набережна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: «Оздоровчий табір «Фрегат».
Балансоутримувач: Херсонська філія державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (проспект Ушакова, 4,
м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-32-48, факс: (0552) 32-52-52. Код
за ЄДРПОУ 38728533.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Білозерський
район, с. Кізомис, вул. Набережна.
Відомості про об’єкт та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: об’єкт складається з: артезіанської свердловини № 7, будівлі адмінкорпусу, будівлі складів, будівлі спального корпусу, будівлі
харчоблоку, дизельної, душової, ізолятору, каналізаційної насосної
станції, насосної станції, навісів металевих, навісу для збереження
вугілля, навісу для іграшок, овочевого цеху, пральні, прасувальної,
приміщення для збереження овочів (склад), причалу в піонерському
таборі № 14, прожекторної щогли № 10, радіовузла (клуб з естрадою),
радіовузла (бібліотека з навісом), складу ПММ, спального корпусу,
спального корпусу «Лукомор’є», туалетів, умивальника, бесідок, альтанок малих, альтанки подвійної, воріт металевих № 1, 2, 3, 4, 23, КНС
№ 11, навісу літнього, навісів пляжних, грибків пляжних № 15-22, пожежної ємкості № 8, огорожі № 6, ємкості № 13, насосної пожежної
станції, огорожі КНС № 12, стели «Фрегат» № 9.
Будівлі та споруди розташовані на огородженій території
площею 5,2915 га. Кадастровий номер земельної ділянки –
6520382500:08:001:0029. Цільове призначення земельної ділянки: для
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення,
під оздоровчий табір та склади другої групи. Правокористувач: Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт».
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 21.11.2019. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Набережна за попередньою домовленістю з органом приватизації (у
зв’язку з необхідністю оформлення потенційному покупцеві разової
перепустки на огляд об’єкта).
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися в робочі дні до Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47. Телефон для
довідок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами:
11 101 580,82 грн (одинадцять мільйонів сто одна тисяча п’ятсот вісімдесят гривень 82 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 1 110 158,08 грн (один мільйон сто
десять тисяч сто п’ятдесят вісім гривень 08 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням
стартової ціни: 5 550 790,41 грн (п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят
тисяч сімсот дев’яносто гривень 41 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 555 079,04 грн (п’ятсот п’ятдесят
п’ять тисяч сімдесят дев’ять гривень 04 копійки).
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 5 550 790,41 грн (п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч
сімсот дев’яносто гривень 41 копійка).
Розмір гарантійного внеску: 555 079,04 грн (п’ятсот п’ятдесят
п’ять тисяч сімдесят дев’ять гривень 04 копійки).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом),
на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку
на додану вартість не пізніше 30 днів з дня підписання договору
купівлі-продажу.
2. Покупець зобов’язаний протягом здійснення органом приватизації контролю за виконанням умов продажу договору купівліпродажу зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації.
3. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснюється органом приватизації не більше 5 (п’яти) років.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі
в національній валюті:
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп.
Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000), тел. (0552) 22-44-44. Час
роботи: понеділок – четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45,
субота та неділя – вихідний; веб-сайт: www.spfu.gov.ua.
Відповідальна особа – Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552)
22-44-44.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 22.07.2019 № 419 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності
соціально-культурного призначення «Оздоровчий табір «Фрегат».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000116-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, 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).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 111 015,81 грн (сто одинадцять тисяч п’ятнадцять гривень 81 копійка).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 55 507,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди використання
1 Міністерство юс- 08733082, Державна установа «Могилів-Подільська виправна колонія
Нерухоме майно – частина заасфальтованого май- 08733082.1.ШХЧЮХП170 Вінницька обл., Могилів-Подільський
4,0
19 148,00
2 роки 364 дні
Розміщення кавотиції України
(№ 114)», 24044, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Сказинці, данчика при вході в адміністративну будівлю (літ. В)
р-н, с. Сказинці, вул. Миру, 49
вого автомата
вул. Миру, 49, тел. (04337) 6-44-37

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65,
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. 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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство осві- 33880119, Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного уні- Частина приміщення на 1-му по–
вул. Суворова, 2, м. Кам’янець1,0
6 414,00
2 роки 11 місяців Розміщення інформаційноти і науки України верситету харчових технологій, вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський, Хмель- версі у будівлі навчального закладу
Подільський, Хмельницька обл., 32300
платіжного термінала
ницька обл., 32300, тел.: (03849) 7-47-72; 3-98-55

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

23 жовтня 2019 року

№ 43 (1271)

5

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
внутрішніх справ
України

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

реєстровий номер майна

08671047, Павлоградське МВ ГУМВС України в Дніпропетровській Частина даху
області, м. Павлоград, вул. Шевченка, 51

2 Національна поліція 40108866, Головне управління Національної поліції в ДніпроУкраїни
петровській області, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а, тел. (056)
7565011

08671047.1.НБРЧШЮ091 м. Павлоград, вул. Західнодонбаська, 26а

Частина нежитлового
приміщення

3 Міністерство освіти 00493675, Дніпровський державний аграрно-економічний уніЧастина нежитлового вбуі науки України
верситет, 49000, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25, тел. (056) дованого приміщення
744-81-32
4 Міністерство освіти 37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
і науки України
50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матксевича, 11, тел. (0564)
74-52-57

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

50,0

263 529,00

2 роки 11 місяців

Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення офіса

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Богдана
Хмельницького, 146

33,6

130 032,00

2 роки 11 місяців

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44/1, гуртожиток № 3

2,5

26 213,00

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювавня, що здійснює побутове обслуговування населення

164,7

293 599,00

2 роки 11 місяців

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

101,25

636 917,00

2 роки 11 місяців

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

4,8

52 813,00

2 роки 11 місяців

Розміщення: суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування); торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (автомат питної води)

158,0

335 276,00

2 роки 364 дні

Нежитлові вбудовані при- 37664469.1.РШШМВД365 Дніпропетровська обл.,
міщення
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57

5 Міністерство освіти 00208746, Дніпровський політехнічний коледж, м. Дніпро, просп. Нежитлові вбудовані приі науки України
Івана Мазепи, 38, тел. (0562) 789-05-31
міщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, просп. Івана
Мазепи, 32

6 Міністерство охоро- 00208746, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України здоров’я України ни», м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, 38, тел. (0562) 789-05-31

Нежитлове вбудоване
приміщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Набережна, Перемоги, 44б, гуртожиток № 6

7 Міністерство освіти 05536076, Державний професійно-технічний навчальний заклад Нежитлове вбудоване
і науки України
«Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти», приміщення
м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 229, тел. (0562) 766-29-58

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Краснопільська, 8б

8 Міністерство освіти 02066747, Дніпровський національний університет імені Олеся
і науки України
Гончара, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 10, тел. (056) 374-98-01

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Казакова,
30, гуртожиток № 5

4,0

39 108,00

2 роки 10 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (автомат питної води)

м. Дніпро, вул. Козакова, 3

39,7

353 823,00

2 роки 11 місяців

Розміщення видавництва друкованих засобів масової
інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

86,3

724 325,00

2 роки 364 дні

Розміщення їдальні, буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

9 Державна служба
України з питань
праці

Частина нежитлового вбудованого приміщення

23369086, Державне підприємство «Придніпровський експертно- Нежитлове вбудоване
технічний центр Держпраці», м. Дніпро, вул. Козакова, 3,
приміщення
тел. (056) 790-10-11

19ЮН922-89

Інше використання (виробництво металевих деталей та
металоконструкцій)

10 Міністерство освіти 21909950, Коледж ракетно-космічного машинобудування ДніНежитлове вбудоване
і науки України
провського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро, приміщення
вул. Макарова, 27, тел. (0562) 39-42-61

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Макарова, 27

11 Міністерство еконо- 04689369, ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств Нежитлові вбудовані примічного розвитку і гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», 51918,
міщення
торгівлі України
м. Кам’янське, вул. Енергетиків, 36, тел. (0569) 56-06-40

Інформація відсутня

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40

180,95

894 583,00

2 роки 11 місяців

Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; торговельного об’єкта, що здійснює продаж
товарів підакцизної групи; торговельного об’єкта з продажу товарів непродовольчої групи

00129337.1АААККД385

12 Міністерство освіти 00129337, Кам’янський державний енергетичний технікум,
і науки України
51918, м. Кам’янське, вул. Енергетиків, 36, тел. (0569) 56-06-40

Нежитлові вбудовані приміщення

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Енергетиків, 36

104,18

479020,00

2 роки 364 дні

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі

13 Міністерство освіти 37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
і науки України
50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матксевича, 11, тел. (0564)
74-52-57

Нежитлові вбудовані при- 37664469.1.РШШМВД365 Дніпропетровська обл.,
міщення
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57

164,7

293 599,00

2 роки 11 місяців

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

14 Міністерство освіти 02070766, Національна Металургійна академія України, 49000,
і науки України
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56

Нежитлове вбудоване
приміщення

21,75

258 700,00

2 роки 11 місяців

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

Інформація відсутня

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13-15

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. 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».
Тел.: 744-34-54, 744-34-52.
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

1 Міністерство освіти 02070849, Національний університет «Запорізька політехніка», Нежитлове приміщення № 67 1-го поверху
і науки України
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061)764-25-06 адміністративної будівлі (літ. А-3)
2 Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

02070849.2. АААККД 959 м.Запоріжжя,
вул. Гоголя, 64

38625593, Головне управління державної служби України з над- Частина приміщення № 87 2-го поверху будівлі 38625593.20.ААААЕЛ151 м. Запоріжжя,
звичайних ситуацій у Запорізькій області, 69002, м. Запоріжжя, пожежного депо № 2 (літ. А-2)
вул. Заводська, 1а
вул. Фортечна, 65, тел. (061) 787-94-00

3 Державна фіскаль- 39396146, Головне управління ДФС у Запорізькій області,
на служба України 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 166,
тел. (0612) 219-05-15

Нежитлове приміщення № 13 1-го поверху
житлової будівлі (літ. А-5)

–

м. Запоріжжя, бульв.
Центральний, 20

мета використання

55,2

240 876,00

2 роки 364 дні

Розміщення школи з навчання водіїв автомобілів (погодинно, згідно з графіком проведення занять)

1,0

4 553,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

10,1

43 509,00

2 роки 364 дні

Розміщення видавництва друкованих засобів
масової інформації та видавничої продукції,
що видаються українською мовою

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство розвитку еко- 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково- Приміщення 4-го поверху
номіки, торгівлі та сільсько- дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промис- 4-поверхової адмінбудівлі
го господарства України
ловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

–

бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси

8,5

38 300,00

2 роки 364 дні

Провадження діяльності у сфері права або
інша діяльність в офісних приміщеннях

2 Міністерство охорони
здоров’я України

38469768, Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», вул. Волкова, 3,
м. Черкаси, тел. (0472) 36-07-14

Частина будинку санітарноепідеміологічної станції з тамбуром та входом у підвал

–

вул. Суровцової, 6,
м. Умань, Черкаська обл.

528,7

1 944 144,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє
на основі приватної власності і провадить
господарську діяльність з медичної практики

3 Міністерство охорони
здоров’я України

38469768, Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», вул. Волкова, 3,
м. Черкаси, тел. (0472) 36-07-14

Частина адміністративної будівлі
з прибудовами

–

вул. Петра Дорошенка, 34а, м. Чигирин

41,9

125 560,00

1 рік

Здійснення землевпорядних робіт

4 Міністерство освіти і науки 02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельниць- Частина приміщення 1-го поУкраїни
кого, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, тел.(0472) 37-21-42 верху адміністративної будівлі
Бізнес-інноваційного центру

02125622.79.ОСНПУГ023 бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси

46,41

373 600,00

1 рік

Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, інше використання площ загального користування

5 Міністерство оборони
України

33689922.6.ААААЕЖ219 вул. Шевченка, 137,
м. Золотоноша,
Черкаська обл.

53,2

59 440,00

2 роки 364 дні

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

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 33-74-31

Частина нежитлового приміщення будівлі магазину літ. И-1’’’’’

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. 308, 316, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

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

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

загальна
площа, м2

вартість майна за неза- максимально можлежною оцінкою, грн ливий строк оренди

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство аграрної політи- 21391080, Державне підприємство Торговий дім «Сіверщина», 14037, Нежитлові приміщення магаки та продовольства України м. Чернігів, вул. Громадська, 62а, тел. (0462) 72-85-72
зину № 2

–

м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37

93,3

521 361,53

2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими товарами без товарів підакцизної групи

2 Міністерство аграрної політи- 21391080, Державне підприємство Торговий дім «Сіверщина», 14037, Нежитлові приміщення магаки та продовольства України м. Чернігів, вул. Громадська, 62а, тел. (0462) 72-85-72
зину № 15

–

м. Чернігів, вул. Красносільського, 73

98,1

434 475,06

2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими товарами без товарів підакцизної групи

3 Міністерство аграрної політи- 21391080, Державне підприємство Торговий дім «Сіверщина», 14037, Нежитлові приміщення магаки та продовольства України м. Чернігів, вул. Громадська, 62а, тел. (0462) 72-85-72
зину № 6

–

м. Чернігів, вул. Чайковського, 3

114,2

578 360,19

2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими товарами без товарів підакцизної групи

4 Міністерство аграрної політи- 21391080, Державне підприємство Торговий дім «Сіверщина», 14037, Нежитлові приміщення магаки та продовольства України м. Чернігів, вул. Громадська, 62а, тел. (0462) 72-85-72
зину № 11

–

м. Чернігів, вул. Громадська, 62а

53,1

234 455,75

2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими товарами без товарів підакцизної групи

3,0

13 707,81

2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслуговування

5 Міністерство внутрішніх справ 08734598, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання
Частина нежитлового примі- 08734598.2. РЮОАФА160 м. Чернігів, просп.
України
Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області», 14029, щення на 1-му поверсі будівлі
Миру, 217
м. Чернігів, просп. Миру, 217, тел.: (04622) 5-39-39, 5-65-24
лікарні (з поліклінікою)

мета використання

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00
(крім вихідних), Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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6

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
юстиції України

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

найменування

08562683, Державна установа «Луцький слідчий ізолятор», 43000, Волинська Будинок для сушки
обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3, тел.: (0332) 24-33-81, 24-41-55
одягу (Л-1)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
08562683.1. БКХПРД017 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
44,6
71 691,00
2 роки 364 дні
Для зберігання твердого палива (дров) для транвул. Нестора Бурчака, 3
спортабельної котельної установки ТКУ-0,7 (Е)

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, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 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 – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахо
загальна вартість майна за ненайменування
реєстровий номер майна
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
01125666, Одеська філія ДП «Адміністрація морських Нежитлові приміщення 2-го поверху службової будівлі у корені
38727770. 10.АААИГА156 м. Одеса, Мит231,7
3 111 555,00
портів», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
військового молу
на площа, 1/3
01125666, Одеська філія ДП «Адміністрація морських Нежитлові приміщення 1-го поверху службової будівлі у корені
38727770. 10.АААИГА156 м. Одеса, Мит290,8
4 110 700,00
портів», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
військового молу
на площа, 1/3
7669069, Державний регіональний проектноБудівлі та споруди у т. ч.: складські приміщення, виробнича будів- 02071045. 81ДЛСФЦХ 037 м. Одеса,
2 034,6
3 954 240,00
вишукувальний інститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП», ля, складські приміщення, залізобетонний замощений майданчик,
вул. Івана та
65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
будівля автомийки, ремонтна зона, диспетчерська (кабінети), навіс
Юрія Лип, 13
01125666, Одеська філія ДП «Адміністрація морських Нежитлові приміщення на 3-му поверсі в будівлі управління порту
38727770. 10.АААИГА208 м. Одеса, Мит34,9
528 000,00
портів», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
на площа, 1
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Державне агенство
водних ресурсів
України
4 Міністерство інфраструктури України

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців Розміщення складу
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях. 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 – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України
1 Міністерство юстиції
України

02543526, ДНЗ «Малинський професійний ліцей», вул. Городищанська, 20, м. Малин, 11601, тел. (04133) 5-11-22
08679994, Державне підприємство «Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 71)», 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 4, тел./
факс (04142) 4-68-08, тел. (04142) 4-69-97

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення навчально- 02543526.1.ЕМГСЖА013
го корпусу № 1
Нежитлова будівля складу (літ. Б); 08679994.1.ЦКЛЦТЖ043;
нежитлова будівля складу (літ. В) 08679994.1.СГГФШД644

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
м. Малин, вул. Городи80,1
213 867,00
2 роки 364 дні
щанська, 20
Житомирська обл., м. Ко326,9;
318 728,00;
2 роки 364 дні
ростень, вул. Білокоро252,9
246 578,00
вицьке шосе, 11а

мета використання
Розміщення приватного навчального закладу
Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20,Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най
менування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
культури, молоді
та спорту України
2 Державна служба
України з надзвичайних ситуацій
3 Державне агентство водних ресурсів України
4 Міністерство
освіти і науки
України
5 Міністерство соціальної політики
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
30036001, Харківська державна академія культури, 61057, Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 30036001.14.ЮЖВЦСД375 м. Харків, Бурсацький
159,18 1 432 600,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, тел. (057) 731-51-05
та частина кімн. № 5 2-го поверху нежитузвіз, 4
11 місяців групи, у закладі освіти
лової будівлі господарського призначення
38152963, 16 державний пожежно-рятувальний загон
Нежитлові приміщення будівлі пожеж38152963.3. ААААЖА098 Донецька обл., м. Кос160,3
309 900,00
2 роки
Здійснення підприємницької діяльності з перевезення пасажирів
Головного управління Державної служби України з надзви- ного депо
тянтинівка, вул. Мирош11 місяців
чайних ситуацій у Донецькій області, 85102, Донецька обл.,
ніченко, 2д
м. Костянтинівка, вул. Бурденка, 24, тел. (06272) 2-62-16
05430780, Слов’янське міжрайоне управління водного
Нежитлове вбудоване приміщення 2-го
05430780.1.УФАДШТ001 Донецька обл., Слов’ян
9,7
32 983,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
господарства, 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. поверху будівлі
ський р-н, с-ще Черкась11 місяців надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та проСоляний, 6, тел. (06262) 2-09-19
ке, вул. Шкільна,15
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Частини даху 3-поверхової будівлі санепіВідсутній
м. Харків, просп. Акаде15,59
50 600,00
2 роки
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які
Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057)
демстанції, інв. № 10130039, літ. «В-3»
міка Курчатова, 29
11 місяців надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та про705-02-41
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
03191680, Український науково-дослідний інститут проте- Нежитлові приміщення – кімн. № 29, 31 на 03191680.1.ЯРХСЖП066 61051, м. Харків,
39,6
270 000,00
1 рік
Розміщення виробництва протезно-ортопедичних виробів та ортозування, протезобудування та відновлення працездатності, 1-му поверсі 3-поверхового лабораторного
вул. Клочківська, 339
педичного взуття
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 339, тел. (057) 725-59-77 корпусу, інв. № 101300008, літ «П-3»
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. 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 – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02067103, Херсонська філія Національного університету ко- Частина вбудованого нежитлового при–
73022, м. Херсон, просп.
20,0
255 380,00
2 роки 11 місяців
і науки України
раблебудування ім. адмірала Макарова, просп. Ушакова, 44, міщення на 1-му поверсі навчального
Ушакова, 44
м. Херсон, 73022, тел. (0552) 26-31-18
корпусу
2 Міністерство внут 40112144, Регіональний сервісний центр МВС в Херсонській Нежитлове приміщення в адміністра–
Херсонська обл., м. Гола
65,3
280 578,00
2 роки 11 місяців
рішніх справ України області, м. Херсон, вул. Вишнева, 22, тел. (0552) 33-43-32
тивній будівлі
Пристань, вул. Берегова, 74
3 Міністерство освіти 35219930, Херсонська державна морська академія, просп.
Вбудовані приміщення на 1-му поверсі
–
73000, м. Херсон, просп.
23,5
54 236,00
2 роки 11 місяців
і науки України
Ушакова, 20, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 49-59-02
будівлі літ. «З
Ушакова, 20

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів власного виробництва, крім товарів
підакцизної групи
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
Здійснення ремонту та технічного обслуговування
оргтехніки і периферійного обладнання

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення 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 ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Волинській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного нерухомого майна

 Назва об’єкта та місцезнаходження: адміністративний будинок (А-1) загальною площею 294,1м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 10.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДУ «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2019 становить 1 665 012,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням: розміщення офісних приміщень.

23 жовтня 2019 року

Умова 2. Стартовий розмір орендної плати становить
24 627,10 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень
2019 року, виходячи із вартості майна – 1 665 012 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.05.2019
(орендна ставка: 18 %).
Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906). Розмір гарантійного внеску становить 147 762,60 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати
гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ
одержувача 42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержувача:
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право
оренди державного нерухомого майна площею 294,1 м2».
Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за базовий місяць оренди – серпень 2019 року порівняно зі
стартовим.
Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі 3-місячної
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в
суборенду.
Умова 7. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 8. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих
днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його

вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Умова 9. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти договір з балансоутримувачем про відшкодування плати за землю та
договори з безпосередніми постачальниками комунальних послуг.
Умова 10. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
Умова 11. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
Умова 12. У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних
коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи
йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємні поліпшення, здійснені як за згодою так і без згоди орендодавця і балансоут
римувача, уповноваженого органу управління, є державною власністю і компенсації не підлягають.
Умова 13. Для отримання згоди орендодавця на здійснення поліпшень орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25.05.2018
№ 686 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.06.2018
за № 711/32163.
Умова 14. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна від 15.07.2019 № 5. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – ком-
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відомості
приватизації

пенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору
оренди та надання підтвердних документів.
Умова 15. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких
були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до
законодавства).
Умова 16. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок
переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів
з орендної плати та перераховується до державного бюджету і ба
лансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.1995 № 786.
Умова 17. Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів
з дня укладення договору оренди.
Умова 18. У разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників. Якщо матеріали
відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання,
сплачений гарантійний внесок не повертається.
Умова 19. У разі непідписання переможцем конкурсу протоколу
відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу
щодо передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний
внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного
бюджету України.
Умова 20. Переможець конкурсу після отримання від орендодавця
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди, сплачений
ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до Державного бюджету України
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому
забезпеченні інших умов конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком
10% початкової плати торгів.
Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд
конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про
сплату гарантійного внеску або засвідчені у встановленому законодавством порядку їх копії; проект договору оренди з пропозиціями
щодо виконання умов конкурсу, зазначеними у проекті договору, крім
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу, підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником із зазначенням банківських реквізитів; документи, передбачені
пунктом 7 Порядку та Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності, затвердженим наказом Фонду від 15.02.2013 № 201:
для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; засвідчену в установленому порядку копію наказу
про призначення керівника; засвідчену в установленому порядку
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за
підписом керівника);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (за
наявності); засвідчену в установленому порядку копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку; інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі
за підписом фізичної особи).

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлова адміністративна будівля
літ. «А», підвал літ. «п/А», прибудова літ. «А1», мезонін літ. «м/А»,
загальною площею 438,5 м2 – пам’ятка архітектури місцевого
значення, що перебувають на балансі Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, 15а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua).
Платник робіт з оцінки – комунальне підприємство «Центр історії Вінниці».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 будівля.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 10.10.2019: відновна – 2741565 грн, залишкова –
2741565 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 7,0 тис. грн (коефіцієнт схоронності пам’ятки на дату оцінки – не
визначений).
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
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). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою
(додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток
5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення
до 17.00 31.10.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 06.11.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

№ 43 (1271)

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: цех столярний площею 625,95 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство Міністерства оборони України «Київське управління
механізації і будівництва».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 125, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП Науково-виробнича фірма «ЛАД».
Дата оцінки: 31.10.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки:Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 14,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський
державний наукво-дослідний інститут техніко-економічної інформації
в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ПП «Елемонт».
Дата оцінки: 31.10.2019.
3. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація.
 3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багатоповерховий будинок (насіннєва
інспекція) загальною площею 133,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 00255289).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Суворова, 3, м. Монастирище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019
 3.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, окреме майно – автомобіль ЗАЗ 110557, рік випуску – 2006, колір білий, номер кузова Y6D11055760038668.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.
 3.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, окреме майно – автомобіль ЗІЛ 431410 (6000),
рік випуску – 1992, колір синій, номер шасі 3265378.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.
 3.4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, окреме майно – автомобіль-самоскид ЗІЛММЗ 4505 (6000), рік випуску – 1988, колір синій, номер шасі
2758578.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.

Документи для участі в конкурсі (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки претендента (за наявності), які приймаються у
робочі дні щодня з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 (обідня перерва з 13.00 до 13.45) за адресою: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, сектор документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи Управління забезпечення
реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (каб. 807).
Кінцевий термін приймання заяв (реєстрація в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях) – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди на відкритому
засіданні конкурсної комісії з участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день з
дати опублікування інформації про проведення конкурсу в офіційному друкованому виданні Фонду – газеті «Відомості прива
тизації» в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у
Волинській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 815.
У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи
святковий день, днем проведення конкурсу вважається наступний за
вихідним чи святковим днем робочий день.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі орендних відносин Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, тел. (0332)
24-80-24, 72-91-14 або за тел./факс (0332) 24-34-77.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
 3.5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – автомобіль-тягач МАЗ
54328 (V-14860), рік випуску – 1992, колір білий, номер шасі
ХТМ543280N0000864.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.
 3.6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної
власності – окреме майно – напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску – 1993, колір зелений, номер шасі ХТМ93802N0000613.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.
 3.7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – напівпричіп МАЗ 93971, рік
випуску – 1984, колір синій, номер шасі 84314.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.
 3.8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – автомобіль ГАЗ 33021-212, рік
випуску – 2005, колір синій, номер кузова 33020050292178,
номер шасі Х9633021052036970.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31.10.2019
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 1000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є КТЗ.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють 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 провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними 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 відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
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вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 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 передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua .
Останній день подання заяв – 31 жовтня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 06 листопада 2019 року об 11.00 в
Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 100,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська,
152.
Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський
автомобільний ремонтний завод».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська, 152.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Хрущ Богдан Ігорович.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля гаража під літ.
«Б-1» загальною площею 91,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городницька, 22.
Балансоутримувач: Державна установа «Львівський обласний
лабораторний центр МОЗУ».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городницька, 22.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Тарник».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 32,8 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «А-1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології
вимірювальних і управляючих систем».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Друк Захід».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 802 загальною площею 7,7 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-сервісний центр у Львівській
області».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Гула Діана Русланівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 1, 2 за планом БТІ) площею 45,1 м2 на першому поверсі
будівлі складу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Нижанківського, 5.
Балансоутримувач: Львівська Національна музична академія імені М. В. Лисенка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
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Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Нижанківського, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Албіс Компані»
ТОВ «Діаніум Трейдінг КО.Лімітед» (Республіка Кіпр).
 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє літ. А загальною
площею 406,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Добрянського, 6.
Балансоутримувач: Львівська філія Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Добрянського, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Новак Роксолана Тарасівна.
 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 135,
частина вбудованого приміщення поз. 134 загальною площею
13,68 м2 технічного поверху, частина даху площею 13,68 м2 будівлі та антенна щогла (вежа), розташована на будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
Слов’янська набережна, 5.
Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 8. Назва об’єкта оцінки: профілакторій оз. Добре Б-2 площею 249,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Волинська обл., КаміньКаширський р-н, с/р Качинська, прибережна смуга озера «Добре»,
буд. 1.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Камінь-Каширське
лісове господарство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., КаміньКаширський р-н, с/р Качинська, прибережна смуга озера «Добре»,
буд. 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Л.М. Палетс».
 9. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме: нагульні ставки № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ, ставки
виросні № 5,6 Маневицький р-н, с. Градиськ, зимували № 1, 2, 3,
4 Маневицький р-н, с. Градиськ, нерестові № 1, 2, 3, 4 Маневицький р-н, с. Градиськ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Маневицький
р-н, на території Новорудської сільської ради.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Маневицький р-н, на території Новорудської сільської ради.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Дарчук Артем Миколайович.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина службово-виробничої будівлі площею 9,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: 44332, Волинська обл.,
Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «КВІНТ ТРЕЙД ЛТД».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 №10-59-12958) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для об’єктів № 3, 4, 5, 10 – 2400,00 грн; для
об’єктів № 1, 2, 6, 7 – 3000,00 грн; для об’єкта № 8 – 4000,00 грн; для
об’єкта № 9 – 5690,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3, 5, 6, – приміщення, частини
будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); для об’єктів № 4, 10 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта
№ 8 – окремі будівлі (адміністративна, торговельно-адміністративна,

торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єкта № 9 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення; для об’єкта № 7 – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для
їх розміщення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 25541-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях про
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 1. Назва об’єкта: ділянка даху площею 18,0 м2 будівлі.

Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєвав, 160.
Балансоутримувач: Сумський національний аграрний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Лайфселл».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 2. Назва об’єкта: частина димаря котельні площею 25,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 36.
Бал анс оу тр имувач: Глухівський агротехнічний інститут
ім. С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткова ознака подібності: споруди, передавальні пристрої,
конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень ДЗ «Хорольської районної санітарно-епідемологічної станції» громадських будинків літ. «А-1» та «В-1» площею 80,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. 1 Травня, 1/24, м. Хорол, Полтавська область.
Балансоутримувач: Державна установа «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Хухра Л. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 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 конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами,
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ від 14.02.2019 № 1059-2927, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) –
4 500,00 грн.
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Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця.
Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
01.11.2019 включно.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській
областях 07.11.2019 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 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 та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення
площею 57,9 м2 на 1-му поверсі будівлі СЕС (літ. А-1), що перебуває на балансі ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Малик В. Г.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення
площею 269,3 м2 на 1-му поверсі будівлі СЕС (літ. А-1), що перебуває на балансі ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ТОВ «К.І.Т. 2000».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення,
частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення
площею 32,3 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Радомишильському районі Житомирської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Невельчук
Л. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 10,5 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального
корпусу, що перебуває на балансі Житомирського торговельноекономічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник
робіт з оцінки – ФОП Ткач В. С. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового
приміщення площею 8,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 39. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Заріцький Б. С.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлове приміщення
площею 3,5 м2 адмінбудівлі (літ. Т), що перебуває на балансі
Головного управління Національної поліції у Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 39.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: приміщення дизельної
площею 22,1 м2, що перебуває на балансі Управління державної
казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Соколовський А. Й. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00
грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлове приміщення
площею 11,0 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває на балансі
Управління державної казначейської служби України в Олевському
районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Кушнерчук С. А. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 9: нежитлове приміщення
площею 10,1 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває на балансі
Управління державної казначейської служби України в Олевському
районі Житомирської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ТОВ «АЙЕСПІ
ЕНЕРДЖІ». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання
переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
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 Найменування об’єкта оцінки № 10: гідротехнічна споруда
ставка площею 14,7 га (шахтний водоскид з шандорними заставками ТП 200*200 та земляна гребля довжиною по гребеню
300 м, шириною 10 м та висотою 8 м) на меліоративному каналі в басейні р. Случ загальнодержавного значення в межах
с. Веселка Веселківської сільської ради Любарського району
Житомирської області, що перебуває на балансі Бердичівського
міжрайонного управління водного господарства. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Дата
оцінки: 31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Рубанов О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 10000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні
споруди.
 Найменування об’єкта оцінки № 11: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівлі теплиці, що перебувають на
балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Ушакова, 44. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
електронному аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 2 об’єкти нерухомого майна загальною площею 426,8 м2. Дата оцінки: 31.10.2019.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під
час обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки
об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 12: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля навісу, що перебуває на балансі
Новоград-Волинської районної державної адміністрації. Місце
знах од ження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Відродження, 6а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на електронному аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1
об’єкт нерухомого майна загальною площею 185,1 м2. Дата оцінки:
31.10.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн. Подібні для об’єкта
оцінки об’єкти – окрема будівля, зокрема, порівняльної площі та за
функціональним призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 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 діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401, Управління забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 11.00 в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412)
42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімнати № 15, 16, 17, 18, 19, 34 на 1-му поверсі двоповерхової
будівлі виробничого корпусу № 1 (інв. № 99056, літ. Б-2) загальною площею 69,75 м2, що перебувають на балансі Державного
науково-виробничого підприємства «Об’єднання комунар».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Краснокутськ, вул. Першотравнева, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Діденко В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис.грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: частина складу,
інв. № 10330045, літ. за техпаспортом «Б», реєстровий
№ 38631015.39.ШХРСЮЖ623, загальною площею 130,4 м2,
що перебуває на балансі Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, код
за ЄДРПОУ 38631015.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Сахновщинський р-н, смт Сахновщина, вул. Південновокзальна, 45.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Селянське (фермерське) господарство
«Славутич».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі 14-поверхового адміністративноучбового корпусу (інв. № 10300002, літ. А-14), реєстровий
номер майна 01566330.1.ЦЧБЧРО001, загальною площею
41,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, ідентифікаційний номер 01566330.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Мирошник К. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частини горища площею
4,8 м2 та даху площею 3,6 м2 навчального корпусу У-4, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», код ЄДРПОУ 02071180.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 85.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина поверхні даху площею 11,0 м2 багатоповерхового житлового будинку гуртожитку
№ 2, що перебуває на балансі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., м. Харків,
вул. Владислава Зубенко, 9а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
гаражного боксу – кімн. № 10 (інв. № 4, літ. И-2) загальною
площею 102,7 м2, що перебуває на балансі Державної установи
«Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»,
ідентифікаційний номер 00209740.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лебединець Р. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 7. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 60,0 м2 (кімн. № 106) другого поверху двоповерхового учбового корпусу, літ. «А-2-4», що перебуває на балансі
Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної
освіти будівельних технологій Харківської області», код за ЄДРПОУ
25462474.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. В. Зубенка, 39.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Буняєв Е. Є.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 985,1 м2 будівлі, що є пам’яткою архітектури (пам’ятка «Банк «Північний»), а саме: кімнати № 15а,
15б, 28, 43, частина кімнати № 6 площею 25,7 м2 першого поверху загальною площею 51,8 м2, кімнати № 5, 6, 7, 20, 22,
41 другого поверху загальною площею 88,7 м2, кімнати № 9,
15, 22, 24 – 26, 34 – 36 третього поверху загальною площею
114,4 м2, кімнати № 4, 13, 14, 15, 16, 21а, 22 – 24, 29 – 31,
33 – 38 четвертого поверху загальною площею 329,6 м2, кімнати № 4, 26, 28, 31 – 33, 35 – 40 п’ятого поверху загальною
площею 220,1 м2, кімнати № 2 – 8, 10 – 13 мансарди загальною
площею 180,5 м2, що перебуває на балансі Державної установи
«Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень»,
код за ЄДРПОУ 00190325.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61057, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Культурний центр
народної творчості «Слобожанщина».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
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відомості
приватизації

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

1 Нежитлові
приміщення
2 Нежитлові
приміщення

1,0

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Платник роАдреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана найоцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
м. Київ, вул. Сім’ї Київський науково- ТОВ «ФК
30.09.19
Хохлових, 5
дослідний експерт «АБЕКОР»
5000
но-криміналістичний
центр МВС України
м. Київ, вул. Ле- ГУ Національної по- ФОП Пав30.09.19
бедєва, 14а
ліції у м. Києві
лов О. І.
5000

Площа, м2
15,0
2,0
6,0
85,5

4 Частина нежитлового
приміщення
5 Частина нежитлового
приміщення
6 Нежитлові
приміщення

3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлові приміщення
5 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
6 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
7 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
8 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури

Площа, м2

м. Київ,
вул. Лаврська,
9, корпус № 30

69,1

1 Нежитлове приміщення – частина пам’ятки
архітектури
2 Нежитлові приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

5,0

Назва об’єкта
оцінки

194,8

№
з/п

19,8

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

21,9

Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 30.09.2019.
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 Об’єкт: частина труби котельної (реєстровий
№ 02548216.18.ОЕКОВФ159) площею 1,0 м2, що перебуває
на балансі Каховського професійного аграрного ліцею, за адресою:
Херсонська обл., с. Червоний Перекоп, вул. Жовтнева, 1.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Комп’ютерні
мережі».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: конструктивні частини будівель та споруд для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна послуг
з оцінки: 2,6 тис. грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди.
 Об’єкт: частина ґанку площею 2,0 м2 на першому поверсі
будівлі Херсонського апеляційного суду, що перебуває на балансі Херсонського апеляційного суду, за адресою: м. Херсон, вул. 295
Херсонської стрілецької дивізії, 1а.
Платник: Акціонерне товариство «Комерційний банк «Приватбанк».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з
оцінки: 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про
претендента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних
днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за порядком
згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше
ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки
«Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок, та майнових прав на них»). Документи щодо
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

3 Частина даху

46,9

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Орієнтовна
дата оцінки
Платник роАдреса об’єкта
Балансоутримувач біт з оцінки Очікувана найоцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
м. Київ, вул. На- ДУ «Академія паПрАТ «Київ30.09.19
родного ополтрульної поліції»
стар»
5000
чення, 9
м. Київ, вул. М. Міністерство охоро- ФОП
31.10.19
Грушевського, 7 ни здоров’я України Бондарен5000
ко Р. Ю.
м. Київ, вул. Ю. ДВНЗ «КНЕУ
ФОП Шкви31.10.19
Іллєнка, 81 (літ. ім. В. Гетьмана»
ра Т. А.
5000
«Д»)
м. Київ, вул. Дег- ДВНЗ «КНЕУ
ТОВ
31.10.19
тярівська, 49 (літ. ім. В. Гетьмана»
«Смачне»
5500
«Б»)

46,9

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

Продовження таблиці

46,90

кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу;
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію.

6,8

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 9. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: нежитлове підсобне
приміщення – частина кімн. № 1 – 13 на першому поверсі
5-поверхового будинку гуртожитку № 12 (інв. № 10132000015,
літ. за техпаспортом «А-5», реєстровий номер майна
02071180.1.ДВГЛЛД225) загальною площею 8,7 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цілиноградська, 32.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лесик Д. О.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,0 м2 коридору другого поверху демонстраційного залу корпусу № 5 (реєстровий номер
02070812.1.БДДМУФ014), що перебувають на балансі ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ
02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Університетська, 7.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Аксельрод І. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10003, літ. «А») загальною площею 2,0 м2,
що перебуває на балансі Чугуєво-бабчанського лісного коледжу,
код за ЄДРПОУ 24671006.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Чугуївський
р-н, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 43.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють 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 провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
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 пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з 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 (5-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській
областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки

м. Київ, просп.
Перемоги, 14
м. Київ, бульв.
Л.Українки, 26
(літ. «А»)
м. Київ,
вул. Васильків
ська, 1, корпус
№6
м. Київ,
вул. Лаврська,
9, корпус № 30

Орієнтовна
дата оцінки
Платник ро- Очікувана
Балансоутримувач
біт з оцінки найбільша
об’єкта
ціна надання послуг з
оцінки/грн
Національний
Творчий
30.09.19
Києво-Печерський працівник
5000
історико-культурний Шпак В. О.
заповідник
ДП «Укрсервіс Мін- КП «Морська
30.09.19
трансу»
пошуково5500
рятувальна
служба»
ДП «НДПІ містобуду- ФОП Аста31.10.19
вання»
шев О. Є.
5000
ДП «Національний
центр Олександра
Довженка»

Національний
Києво-Печерський
історико-культурний
заповідник
м. Київ,
Національний
вул. Лаврська, Києво-Печерський
9, корпус № 30 історико-культурний
заповідник
м. Київ,
Національний
вул. Лаврська, Києво-Печерський
9, корпус № 30 історико-культурний
заповідник
м. Київ,
Національний
вул. Лаврська, Києво-Печерський
9, корпус № 30 історико-культурний
заповідник

ТОВ «Довженко Букс»

30.09.19
6000

Творчий працівник Хом’я
кова О. А.

30.09.19
5000

Творчий працівник Дзюба С. М.

30.09.19
5000

Творчий працівник Загайкевич С. М.

30.09.19
5000

Творчий працівник Мікропуло В. І.

30.09.19
5000

Конкурси відбудуться 06 листопада 2019 року о 15.00 в РВ
ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 31 жовтня 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 06 листопада 2019
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних
операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення –
частина пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини
будівель, які становлять культурну цінність.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності, що відбувся 18.09.2019
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості
об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна –
будівлі лазні (літ. А, А1, а) та будівлі пральні (літ. Б), що не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроапаратура», код за
ЄДРПОУ 00232489, які розташовані за адресою: 23300, Вінницька
обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул. Зарічна, 38 та перебувають на зберіганні Дочірнього підприємства ВАТ «Завод «АЕА», код
за ЄДРПОУ 34447269, з метою приватизації шляхом продажу на
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аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3500 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Полтавській
та Сумській областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбулися 19.09.2019
Переможцями конкурсів визнано:
1) фізичну особу – підприємця особу – Педченка А. М. на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень загальною площею 239,7 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 14а, що обліковуються на
балансі Головного управління статистики у Сумській області. Мета

оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
вбудованого нежитлового приміщення площею 18,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50, що обліковується
на балансі Державного професійно-технічного закладу «Шосткинське
вище професійне училище». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень площею 35,2 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі
УДКС України у Тростянецькому районі. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2100,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна
фірма Апекс» на проведення оцінки державного майна:
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відомості
приватизації
м2

нежитлового приміщення площею 11,8
за адресою: м. Суми,
вул. Прокоф’єва, 38, що обліковується на балансі ДНЗ «Сумський
хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти». Мета оцінки –
продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
вбудованого нежитлового приміщення площею 11,7 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38, що обліковується на балансі ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти». Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Бюро Полекс» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 10,7 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни,
1‑й провулок Гетьмана Мазепи, 1, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Сумській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1500,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
4) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Оціночна фірма ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 17,3 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Кузнечна, 2, що обліковується на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Сумської обласної
державної адміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1870,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 5,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Петропавлівська, 59, що обліковується на балансі
Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фондупо м. Києву про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 11.09.2019
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина даху та
частина стіни
2 Нежитлові приміщення
3 Нежитлові приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Нежитлове приміщення
6 Нежитлове приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Частина нежитлового приміщення
9 Частина нежитлового приміщення
10 Частина даху
11 Нежитлове приміщення
12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлове приміщення
14 Нежитлове приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

СОД – переможець

8,0

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9
м. Київ, пров. Бородянський, 3
м. Київ,
вул. Солом’янська, 1
м. Київ, вул. Ю.
Іллєнка (Мельникова), 81, літ. «Д»
м. Київ, вул. Боткіна,
1, корпус № 28
м. Київ, вул. Васильківська, 90
м. Київ, вул. Ломоносова, 39
м. Київ, вул. Сєченова, 6
м. Київ, вул. Сєченова, 6а
м. Київ, пр���������
осп. Кос����
монавта Комарова,
1, корпус № 8
м. Київ, Стратегічне
шосе, 35
м. Київ, Стратегічне
шосе, 35
м. Київ, Стратегічне
шосе, 37
м. Київ,
вул. Політехнічна,
37, корпус № 20
м. Київ, просп.
Перемоги, 54а
м. Київ,
вул. Дегтярівська,
49а
м. Київ, вул. О.����
До���
вженка, 16
м. Київ, пл. Перемоги, 2

ПП «ЕНЕРГОМАКС»
СПД Чайка С. О.

393,8

2

5700

ПП «ДУАНТ»

2

5000

СПД Чайка С. О.

2

3700

ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ПП «ДУАНТ»

2

3800

2

3770

СПД Чайка С. О.

2

3600

СПД Чайка С. О.

2

3500

СПД Чайка С. О.

2

3500

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

2

3800

ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ПП «ДУАНТ»

2

4000

2

3800

ПП «ДУАНТ»

2

3900

ПП «ДУАНТ»

2

3560

ПП «ДУАНТ»

2

3500

ПП «ДУАНТ»

2

3480

ПП «ДУАНТ»

2

3560

ТОВ «����������
�����������
Консалтингова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»

2

3500

ТОВ «����������
�����������
Консалтингова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»
ТОВ «Фінансова
будівельна
компанія «Фіско»
100,0 м. Київ, вул. Б.
ПП «ЕНЕРГОХмельницького, 8/16 МАКС»
1,0 м. Київ, вул. В.������
Геть����� ТОВ «����������
�����������
Консалтинмана, 3
гова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»
74,0 м. Київ, просп.
ПП «ЕНЕРГОПеремоги, 37, кор- МАКС»
пус № 1

2

3600

2

3700

2

3700

2

3000

2

3700

18,4 м. Київ, просп. Науки, 57
137,4 м. Київ, пр���������
осп.�����
Космонавта Комарова,
1, корпус № 1
2,0 м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16

ПП «ДУАНТ»

2

3150

ПП «ДУАНТ»

2

3440

ТОВ «����������
�����������
Консалтингова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»
ТОВ «����������
�����������
Консалтингова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»
ТОВ «����������
�����������
Консалтингова група «А.Р.Т.
ФІНАНС»
ПП «ДУАНТ»

2

2900

2

2900

2

2800

2

2990

240,0
8,0
67,4
6,25
8,0
2,0
2,0
1,0
99,15
47,7
84,2
82,4

15 Частина нежитлового приміщення
16 Частина нежитлового приміщення

4,0

17 Нежитлове приміщення
18 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної
спадщини
19 Частина даху

58,0

20 Нежитлове приміщення
21 Нежитлове приміщення
22 Частина нежитлового приміщення
23 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної
спадщини
24 Нежитлове приміщення
25 Нежитлове приміщення
26 Частина нежитлового приміщення

4,0

29,6

20,5 м. Київ, вул. Ніжинська, 29б гуртожиток
№8
116,8 м. Київ, вул. Гарматна, 2

27 Частина нежитлового приміщення

3,0

м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 11

28 Частина нежитлового приміщення

2,0

м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 12в

29 Нежитлове приміщення

Термін Вартість
виконан- виконя, ка- нання
лендар- робіт,
них днів
грн
2
3800

25,53 м. Київ, вул. Гарматна, 2

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 18.09.2019
№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
1 Частина нежитлового
приміщення
2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлове
приміщення
4 Частина даху
та технічного
поверху

2,0

Адреса об’єкта оцінки

м. Київ, вул. Ю. Іллєнка (Мельникова), 81,
літ. «А»
34,4
м. Київ, вул. Борщагівська, 193
106,4
м. Київ, просп. В. Лобановського, 51 (літ. «А»)
6,0
м. Київ, бул. Дружби На(у т. ч. 4,0 родів, 28
та 2,0)

Термін Вартість
виконан- викоСОД – пеня, кален- нання
реможець
дарних
робіт,
днів
грн
ПП «Фірма
2
3700
«Конкрет»
ТОВ «Сарос»
ФОП Чебаков О. І.
ФОП Чеба�����
ков О. І.
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2

4060

2

4100

2

3600

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
5 Нежитлові
приміщення
6 Нежитлове
приміщення
7 Нежитлове
приміщення
8 Частина даху
та технічного
поверху
9 Частина даху
та технічного
поверху
10 Нежитлове
приміщення

210,4

Адреса об’єкта оцінки

м. Київ, вул. Виборзька, 70/44
95,0
м. Київ, вул. Ніжинська, 29д
19,1
м. Київ, просп. Перемоги, 50
10,13
м. Київ, просп. Науки,
(у т. ч. 5,0 26, гуртожиток № 5
та 5,13)
9,0
м. Київ, просп. В. Лоба(у т. ч. 3,0 новського, 51 (літ. «Е»)
та 6,0)
10,0
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16

Термін Вартість
виконан- викоСОД – пеня, кален- нання
реможець
дарних
робіт,
днів
грн
ТОВ «Са2
5130
рос»
ПП «Фірма
2
3900
«Конкрет»
ПП «Фірма
2
3300
«Конкрет»
ФОП Чеба2
3600
ков О. І.
ФОП Чебаков О. І.

2

3400

ФОП Чебаков О. І.

2

3500

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та
Хмельницькій областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 25.09.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Київський ріелтор» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 103 площею 5,0 м2 на 1-му поверсі будівлі
коледжу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького торговельноекономічного коледжу Київського національного торговельноекономічного університету, за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 80 (Київська/Гонти, 80/20 за даними БТІ), з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця –
Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею
47,0 м2, у т. ч.: на 1-му поверсі: частині № 3 (5,0 м2), № 5 (11,1 м2);
на 9-му поверсі: № 21 (24,4 м2), № 22 (6,5 м2), що перебувають на
балансі Вінницького торговельно-економічного інституту Київського
національного торговельно-економічного університету, за адресою:
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 1820 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Остренюк
Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нерухомого майна – збірника змішувача 111 (інв. № 3162), блоку виробничих та
побутових приміщень 138Б (інв. № 3106), напірного трубопроводу питної
води та вузлу біохімочистки В-15 (інв. № 3157), напірного трубопроводу
скиду очисних вод в акумулюючі ставки К1-4Б (інв. № 3182), напірного
трубопроводу 1407 виробничих стічних вод та ставків-накопичувачів (інв.
№ 3184), напірного трубопроводу незабруднених виробничих стічних
вод з ставків накопичувачів наст. б/х очистки (інв. № 3185), колектору
вузла очисних споруд госпобутових вод (інв. № 3197), що не увійшло
до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Крижопільський цукровий завод» та перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод»,
за адресою: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська (колишня Леніна), 103, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 11300 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбулися 26.09.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – приміщення загальною площею 115,2 м2 в нежитловій будівлі, що обліковується на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс» та розташована за адресою: вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл., визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 97,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 24,7 м2) на другому поверсі адміністративної
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області та розташована за адресою: вул. Лесі Українки,
154, м. Полонне, Хмельницька обл., визнано ПП «Агентство нерухомого
майна «Гудвіл». Вартість надання послуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – технологічні приміщення загальною площею 36,2 м2
(у т. ч. кімн. № 75 площею 10,9 м2; кімн. № 78 площею 6,3 м2; кімн. № 79
площею 9,0 м2; кімн. № 80 площею 10,0 м2;) у будівлі ЦТЕ № 4 («Техбудівля», інв. № 6666), що обліковується на балансі Казенного підприємства «Укрспецзв’язок» та розташована за адресою: вул. Соборна, 20,
смт Летичів, Хмельницька обл., визнано ФОП Трубача Андрія Степановича. Вартість надання послуг з оцінки – 2373,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбулися 26.09.2019
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП – Міцевич
Любов Дмитрівна. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху
(горища) будівлі гуртожитку № 6 (літ. А) загальною площею 70,0 м2,
розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4в, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк
виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП – Читайло
Валентина Василівна.
Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі навчального корпусу
№ 9 (блок літ. Б) загальною площею 30,0 м2, розміщеної за адресою:
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Назва об’єкта оцінки: частина горища площею 6,5 м2 та частина даху
площею 3,5 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А’), розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт по кожному
об’єкту оцінки: 3000,00 (три тисячі) гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 26.09.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 50,1 м2.
(у т. ч. 22,1 м2 площа загального користування). Балансоутримувач:

ВП «Криворізьке територіальне управління» філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Богданівка, вул. Осипенка, 1а. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мироненко Н. П.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 171,9 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДПІ «Кривбаспроект». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий
(К. Маркса), 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ТОВ «КР Маркет». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
53,82 м2(у т. ч. ґанок 14,62 м2). Балансоутримувач: ДП «Виробничобудівельне об’єднання». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Дегтерьова М. А. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: частина бетонованого майданчика площею 330,0 м2 (у т. ч. 30,0 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: Павлоградське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Нафтаресурс».
Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: частина бетонованого майданчика площею 50,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Клімов
К.О. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2200,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 54,1 м2
(у т. ч. 3,2 м2 площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ПП «Дезснаб». Переможець – ТОВ «Земля плюс
2006». Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею
14,6 м2 (у т. ч. 2,0 м2 площа загального користування), частина даху
площею 34,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 111б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ТОВ «Телерадіокомпанія «Авторадіо-Дніпро».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,0 м2
(у т. ч. 1,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач:
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус № 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сенюта О. І. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість
послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,0 м2
(у т. ч. 1,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, корпус
№ 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сенюта О. І. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(у т. ч. 1,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 57, гуртожиток № 5. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Гаврилко Д. І. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2
(у т. ч. 1,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59, гуртожиток № 4.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Гаврилко Д. І. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 73,7 м2.
Бал анс оу тр имувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «СІРІУС АВТО
ПЛЮС». Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг –
1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
8,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Сенюта О. І. Переможець –
ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, нанесених державі внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів інженерної інфраструктури у складі: 2 свердловини артезіанські (інв. № 26, 27),
тепломережа зовнішня (інв. № 29), водопровід (інв. № 28), водопровід зовнішній (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), магістральний
газопровід (інв. № 31), газопровід зовнішній (інв. № 13), каналізація
зовнішня (інв. № 228), каналізація вузька (інв. № 229), 3 лінії електромережі (інв. № 24, 35, 47), електромережа зовнішня (інв. № 9),
артсвердловина (інв. № 11), 3 пожежні водоймища (інв. № 12, 35,
36), що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Павлоградконоплепром». Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та фактична адреса товариства: 51400,
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета
оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок
неналежного збереження державного майна. Замовник/платник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 01.10.2018. Конкурс не відбувся.
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15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 117 загальною площею 12,7 кв м першого поверху адміністративно-побутового
корпусу (Літ. Ф-2), інв. № 1000088. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством
із суб’єктом підприємницької діяльності. Балансоутримувач: ВП
«Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП
«Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут». Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «КОД 2018». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Переможець –
ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта оцінки: будівля учбового корпусу (Літ. А) загальною площею 164,8 кв м; частина замощення І загальною площею
14 659,0 м2; паркани № 1, № 6; ворота № 2; підпірні стінки № 3, № 4; естакада № 5; вишка № 7 (автодрому). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Юності, 118. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: філія
«Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат»
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних
та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «АВТОДРОМ СЕРВІС». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 9350,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта оцінки: приміщення з № 4 до № 6 включно, з
№ 11 до № 13 включно, № 21, з № 24 до № 31 включно, частина коридору № 3 площею 4,9 м2 першого поверху складського корпусу
(Літ. Б) та естакада, загальною площею 1102,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
від 29.06.2016 № 1258/904/1-2.16/п, укладеного між підприємством і
ТОВ «Крок Г. Т.». Балансоутримувач: ВП «Спеціальне конструкторське
бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний
радіотехнічний інститут». Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «Крок Г. Т.». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.05.2019. Конкурс не відбувся.
18. Назва об’єкта оцінки. будівля корпусу № 5 поста охорони
(Літ. Я), інв. № 10000, загальною площею 9,1 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом підприємницької діяльності. Балансоут
римувач: ВП «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових
систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «КРОК Г. Т.».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг – 2800,00
грн., строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 9 до № 12
включно, вбудовані в перший поверх адміністративної будівлі (Літера Є), загальною площею 76,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Центральна,
буд. 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач: ДНЗ «Багатопрофільний центр
професійно-технічної освіти». Замовник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Пушкарьова О. Д. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2019. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість
послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 114, № 115,
№ 116, № 158, № 159, частина приміщення № 61 площею 47,4 м2, частина приміщення № 160 площею 15,7 м2, загальною площею 126,3 м2,
першого поверху адміністративно-побутового корпусу (Літ. Ф-2), інв.
№ 1000088. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди підприємством із суб’єктом підприємницької
діяльності. Балансоутримувач: ВП «Спеціальне конструкторське бюро
авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут». Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
Приватне підприємство «Науково-виробниче приватне підприємство
«Спаринг-Віст Центр». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2019. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг –
2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 29 загальною
площею 16,1 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (Літ. А-4).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.Балансоутримувач: ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю». Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:
ФОП Левіт О. Л. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019. Переможець – ФОП Гапотченко А. М. Вартість послуг –
2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
22. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 7,0 м2 будівлі та
частина металевої труби 6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, вул. 8
Березня, 1б. Мета проведення незалежної оцінки визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
внесення змін до договору оренди. Балансоутримувач: Кам’янське
міжрайонне управління водного господарства, ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 36238357. Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2019. Конкурс не відбувся.
23.Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення IV
(частини приміщень № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 28,
№ 29, № 30, № 31, № 40) першого поверху двоповерхової будівлі Літ. А-2 площею 458,2 м2, вбудоване нежитлове приміщення IV
(частини приміщень № 44, № 46, № 47, № 48, № 57) другого поверху двоповерхової будівлі (Літ. А-2) площею 257,0 м2, загальною
площею 715,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Олександрівська/Покровська,8/28. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоут
римувач: Комітет фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з боротьби
вільної і дзюдо. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.08.2019. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг –
2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в будівлю (літера В1) нежитлові приміщення № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 загальною площею 33,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Чайковського, буд. 53. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач:
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Державний навчальний заклад «Мелітопольський багатопрофільний
центр професійно-технічної освіти». Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник: Приватне підприємство «МОТОР-ЕКСПРЕС». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в третій поверх триповерхової
адміністративної будівлі (Літера А-3, реєстровий номер 01034359.101.
АААБЕЕ503) приміщення № 60 загальною площею 11,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Якимівка,
вул. Центральна, 66. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Якимівське
міжрайонне управління водного господарства. Замовник – Регіональне
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник: Приватне підприємство «Агротех». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019. Переможець –
ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з № 2
до № 18 включно окремо розташованої будівлі (літера Д-1) загальною
площею 326,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Лютнева, буд. 194. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансо
утримувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище
професійне училище». Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник:

ФОП Маньковський П. Е. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.08.2019. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість
послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 11, 12
першого поверху двоповерхової будівлі контори експлуатаційної дільниці № 2, літ. А-2, інв. № 10310011, реєстровий номер
36415134.3.ММСФОО010, загальною площею 53,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. ПетроМихайлівка, вул. Матросова, 86. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач:
Вільнянське міжрайонне управління водного господарства. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Галдін А. В. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Переможець – ТОВ «Земля плюс 2006». Вартість послуг – 2150,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
28. Назва об’єкта оцінки: металева площадка загальною
площею 4,03 м 2 водозабірної споруди, реєстровий номер
36415134.5.ММСФОО019, яка розташована на території насосної
станції НС-1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Вільногрушівське, вул. Набережна, 35а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне управління
водного господарства. Замовник – Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: обслуговуючий кооператив «МІКРОН». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Конкурс не відбувся.

прийнято рішення про приватизацію
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 16.10.2019
№ 340 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – приміщення № 7-1 площею 17,1 м2 на третьому поверсі виробничого корпусу літ. Т(В), яке розташоване за
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький оптико-механічний завод»,
код за ЄДРПОУ 23062707.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 16.10.2019
№ 341 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – нежитлового вбудованого приміщення,
гараж № 1, літ. А, загальною площею 41,8 м2 з оглядовою ямою
літ. а, розташованого за адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, гараж № 1, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Барському районі Він
ницької області, код за ЄДРПОУ 38027888.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
від 16.10.2019 № 0080-О прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації державної власності, окремого майна – причіп-цистерна ГКБ-817, рік випуску 1981, колір зелений,
номер шасі 239776 (місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Промислова, 13) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач – відсутній.






 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
від 16.10.2019 № 0081-О прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації державної власності, окремого майна – автобус КАВЗ 3271, рік випуску 1991, колір оранжевий, номер
кузова М0023466, номер шасі 1376219 (місцезнаходження об’єкта:
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13) шляхом продажу
на аукціоні з умовами, балансоутримувач – відсутній.






 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень

у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
16.10.2019 № 0082-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності, окремого майна – автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік випуску 1991, колір
сірий, номер шасі XTH330700M1414474 (місцезнаходження об’єк
та: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13) шляхом продажу
на аукціоні з умовами, балансоутримувач – відсутній.






ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
16.10.2019 № 0091-О визначено спосіб приватизації об’єкта державної власності, окремого майна – нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багатоповерховий будинок (насіннєва інспекція)
загальною площею 133,0 м2 за адресою: Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Суворова, 3 – аукціон з умовами. Балансоутримувач –
ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ
00255289; Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Соборна, 122).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

від 15.10.2019 № 01000 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта малої приватизації комунальної власності: окремого
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 96,9 м2, вбиральня (літ. «Б-1») площею
2,0 м2, комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2, сходи «а», ворота
«1», огорожа «2» за адресою: Львівська область, Мостиський
р-н, с. Санники, вул. Майданова, 73А, що перебуває на балансі
Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської
міської ради, код ЄДРПОУ 41064044, шляхом продажу на аукціоні
з умовами.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
15.10.2019 № 01001 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлова будівля (літ. «А-1») площею 49,3 м2 за адресою: Львівська область, Мостиський р-н, с. Стоянці, вул. Зелена, 136А, що
перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської
міської ради Львівської області», код ЄДРПОУ 41064034, шляхом
продажу на аукціоні з умовами.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
16.10.2019 № 01003 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації комунальної власності: окремого майна – нежитлового приміщення площею 22,2 м2 за адресою: Львівська
область, м. Червоноград, вул. С. Бандери, 11, що перебуває
на балансі КП «Червонограджитлокомунсервіс» (код ЄДРПОУ
31616100), шляхом викупу орендарем – фізичною особою – підприємцем Жегало І. Г.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 15.10.2019
№ 378 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – комплекс нежитлових будівель та споруд, що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт Веселинове, вул. Сонячна (Червоноармійська),
32 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 15.10.2019
№ 379 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – нежитлова
будівля контрольно-насінневої лабораторії з допоміжними будівлями та спорудами, що розташована за адресою: Миколаївська
обл., смт Єланець, вул. Весняна (Щорса), 7 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.






 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 15.10.2019
№ 380 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – комплекс нежитлових будівель та споруд, що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт Казанка, вул. Перемоги (Леніна), 2 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби
в Миколаївській області.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від
16.10.2019 № 196 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації, окремого майна – будівлі магазину «Дари
лісів» площею 473,4 м2, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Житомирське лісове господарство» (код ЄДРПОУ
22050949), орендується фізичною особою – підприємцем Баранівським О. П. та знаходиться за адресою: м. Житомир, проспект
Миру, 69, шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за
об’єкт приватизації.
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