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до уваги читачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
України ПОВІДОМЛЯЄ
Відповідно до Закону України «Про
Фонд державного майна України» та
з метою запровадження пакета ре
форм «Приватизація та управління
державними підприємствами», а саме
реформування Фонду державного
майна України (далі – Фонд), в меж
ах повноважень, визначених чинним
законодавством України, Фонд про
довжує реорганізацію своїх регіо
нальних відділень.
 20 червня 2019 року розпочинає
роботу Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій областях, що розташоване за адресою: 21018,
Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гоголя, будинок 10; тел. (0432) 67-26-08;
адреса електронної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
З метою забезпечення реалізації повноважень та виконання функцій до складу
Регіонального відділення входить Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області, що розташоване за адресою: 29005, Хмельницька
область, м. Хмельницький, вул. Соборна,
будинок 75; тел. (0382) 72-09-45; адреса
електронної пошти: khmelnytskyi@spfu.
gov.ua.
 20 червня 2019 року розпочинає
роботу Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,
що розташоване за адресою: 76018,
Івано-Франківська область, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, будинок 48;
тел. (0342) 75-23-67; адреса електронної
пошти: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.
З метою забезпечення реалізації повноважень та виконання функцій до складу
Регіонального відділення входить: Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області, що розташоване за адресою: 46008, Тернопільська
область, м. Тернопіль, вул. Танцорова,
будинок 11; тел. (0352) 52-73-77, адреса електронн ої пошти: ternopil@spfu.
gov.ua та Управління забезпечення
реалізації повноважень у Чернівецькій
області, що розташоване за адресою:
58001, Чернівецька область, м. Чернівці,
вул. Лук’яна Кобилиці, будинок 21а; тел.
(0372) 51-11-23; адреса електронної пошти: chernivtsi@spfu.gov.ua.
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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Головинський кар’єр» за адресою:12325, Житомирська обл., Черняхівський
р-н, смт Головине, вул. Адміністративна, 8 приватизованого шляхом продажу на
електронному аукціоні із зниженням стартової ціни юридичною особою – ТОВ «ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42890500) за ціною 11947695,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 2389539,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації державної власності – пакет акцій розміром 24,7198 %
статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль» (код ЄДРПОУ 05777118; місцезнаходження: Львівська область, м.Перемишляни, вул. Галицька,72) приватизовано шляхом продажу
на електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Покупець об’єкта – фізична особа Турчик
Олег Миколайович. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 119220,50 грн (сто
дев’ятнадцять тисяч двісті двадцять гривень 50 копійок) без ПДВ.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації
1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля підсобного господарства
літ. № 35 загальною площею 94,5 м2 (Одеська область, м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1; балансоутримувач – ВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ 03118067)
приватизовано фізичною особою – Рубаном Василем Івановичем, якого визнано
переможцем електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт,
становить 12096,00 грн (дванадцять тисяч дев’яноста шість гривень 00 копійок), у
т. ч. ПДВ – 2016,00 грн (дві тисячі шістнадцять гривень 00 копійок).
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні літ. № 39 загальною
площею 251,8 м2 (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна,
1; балансоутримувач – ВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ 03118067) приватизовано
фізичною особою – Рубаном Василем Івановичем, якого визнано переможцем
електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого надання цінових пропозицій. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
75660,00 грн (сімдесят п’ять тисяч шістсот шістдесят гривень 00 копійок), у т. ч.
ПДВ – 12610,00 грн (дванадцять тисяч шістсот десять гривень 00 копійок).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної
власності малої приватизації
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами
в електронній формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – вбиральня літ. R площею 4,1 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач – ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824). Приватизовано юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВЕЯ»
(код ЄДРПОУ 41655722), яка визнана переможцем електронного аукціону, –
за 25800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4300,00 грн.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – Єдиний майновий комплекс колишнього Державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан» за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6 приватизовано
шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Суляєвою Л. І. за ціною
4380000,00 грн (чотири мільйони триста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), у тому
числі ПДВ – 730000,00 грн (сімсот тридцять тисяч гривень 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про проведення продажу на електронному аукціоні без умов об’єкта малої
приватизації – окремого майна – забійного цеху з ковбасним відділенням
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне,
вул. Автобазівська, 4, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
забійний цех з ковбасним відділенням.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне,
вул. Автобазівська, 4.

України

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-31-64
Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті
Води, вул. Горького, 2.
Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова будівля з підвалом загальною площею 549 м2; фундаменти – залізобетонні блоки, стіни з червоної цегли,
покрівля рулонна, перекриття із залізобетонних плит, підлога цементна. На першому
поверсі знаходяться: забійний цех, холодильні камери, ковбасний цех, основні та
підсобні приміщення, кабінет, коридори, санвузол, вхід до підвалу. Площа приміщень першого поверху становить 438,1 м2. На другому поверсі знаходяться підсобні
приміщення. Площа приміщень другого поверху становить 68,5 м2. Площа підвалу –
42,4 м2. Рік побудови – 1994. Технічний стан об’єкта задовільний. Право державної
власності на об’єкт зареєстровано 28.03.2019 номер запису 31004121.
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; кадастровий номер
3523155700:02:000:8003.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 26 липня 2019 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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 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 – забійного цеху з
ковбасним відділенням за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район,
смт Смоліне, вул. Автобазівська, 4, 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 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – забійного цеху з ковбасним відділенням за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район,
смт Смоліне, вул. Автобазівська, 4, 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».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 399 971,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 199 985,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 199 985,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 39 997,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 998,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 998,55 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.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження 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
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
у національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях



Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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відомості
приватизації

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти);
у національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються 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, 4.
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
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000008-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 3 999,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 999,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 999,86 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 будівель та споруд у складі: будівля головного
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею
5 393 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу
(АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний
для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2,
огорожа № 1, замощення І, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів,
10а, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код
ЄДРПОУ 39244468)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею
5 393 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу
(АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний
для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2,
огорожа № 1, замощення І.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею
5 393 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ.
А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів
(бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення І. Технічний стан – задовільний. За договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності,
від 31.07.2013 № 36-34 комплекс нежитлових будівель та споруд,
а саме: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля АБК (АБК, літ. А, А′) загальною
площею 812,4 м2, бокс для автомобілів збірний (бокс, літ. В) загальною площею 561,6 м2, передано в оренду Товариству з обмеженою
відповідальністю «Олександрійська ливарна компанія» до 30 червня
2019 року включно.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,6679 га; кадастровий
номер: 3510300000:14:636:0020; цільове призначення – для цілей
підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель
природно-заповідного фонду, для обслуговування комплексу нежитлових будівель та споруд; передано в оренду ТОВ «Олександрійська
ливарна компанія» до 24.05.2046. Межею цієї земельної ділянки є огорожа № 1 даного об’єкта приватизації. Згідно з абзацем четвертим
частини шостої статті 26 Закону України «Про приватизація державного і комунального майна»: «Приватизація окремо стоячої будівлі,
розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового
припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення
її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта
за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний
укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України у
тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності
на об’єкт приватизації».
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 липня 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.

26 червня 2019 року

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 будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу
(механічний цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля
адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною
площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення І, розташованого за
адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів,
10а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана
компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний
цех літ. Б, б, б′) загальною площею 5 393 м2, будівля адміністративнопобутового корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс
збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2,
огорожа № 1, замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а, що перебуває
на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 956 044,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 478 022,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 478 022,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 495 604,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 247 802,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 247 802,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 3 500,00 грн
(три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′)
загальною площею 5 393 м2, будівля адміністративно-побутового
корпусу (АБК, літ. А, А′) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний
для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа
№ 1, замощення І, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468).
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.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
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., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а.
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 –
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 14.06.2019 № 12/01-43.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000002-1.
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 – 49 560,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 780,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 780,22 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 будівель, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302,
що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – комплекс будівель.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м.Кропивницький,
вул. Соборна, 7А.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: окремо розташована одноповерхова адміністративна будівля (літ. «А»), яка складається з п’ятнадцяти нежитлових приміщень (згідно з планом будівлі) загальною площею 251,4 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні,
стіни глинобитні, облицьовані цеглою, перекриття – дерев’яні балки,
покрівля із азбоцементних листів, підлога дерев’яна, двері і вікна
дерев’яні. Електропостачання відрізане, опалення та каналізація відсутні, рік побудови – до 1984, фізичний стан – незадовільний; гараж
(літ. «Б») – окремо розташована одноповерхова будівля, яка складається з трьох боксів, загальною внутрішньою площею 83,42 м2,
фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни цегляні, перекриття – дерев’яні
балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога бетонна, двері і ворота дерев’яні, електропостачання відрізане, рік побудови – до 1984,
фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1311,3 м2, наданій у постійне користування Головному управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі
Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 161072 від 15 жовтня 2008 року. Цільове призначення
земельної ділянки – для обслуговування приміщень.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 липня 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 будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська
обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, 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 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна),
302, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 474 894,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 237 447,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 237 447,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 47 489,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 744,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23 744,70 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:
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 3 590,00 грн (три тисячі п’ятсот дев’яносто гривень
00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська
обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності
(Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926).
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.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти);
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в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються 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., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
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 – Восковщук Валентина Миколаївна, 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 14.06.2019 № 12/01-44.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час
публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в
електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-1.
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 – 4 748,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 374,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 374,47 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
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна –
виробничої бази у складі: 1/2 частина адмінприміщення
літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею
111,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський
р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 40а, що перебуває
на балансі ДП «НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ 00100227
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
виробнича база у складі: 1/2 частина адмінприміщення
літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею
111,0 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 40а.
Бал анс оу тр имувач: ДП «НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
00100227.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: 1/2 частина
адмінприміщення літ. «А» загальною площею 501,5 м2, у тому числі
за ДП «НЕК «Укренерго» 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею
111,0 м2. Адмінприміщення літ. «А» – двоповерхова будівля; фундаменти – бутобетонні, стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля – асбофанера, підлога бетонна. Гараж літ. «Г» – одноповерхова будівля; стіни цегляні, покрівля – асбофанера, підлога бетонна.
Технічний стан об’єкта задовільний. Право державної власності на
об’єкт зареєстровано 01.06.2013, номер запису 1305841.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій у постійне спільне 1/2 часткове користування ДП
«НЕК «Укренерго» для розміщення ремонтно-виробничої бази на підставі Державного акта на право постійного користування землею від
03 вересня 2004 року І-КР № 000415.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
без умов, 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 – виробничої бази у складі: 1/2 частина адмінприміщення літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею 111,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 40а, що перебуває на балансі ДП «НЕК «Укренерго»,
код за ЄДРПОУ 00100227 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 – виробничої бази у складі: 1/2 частина адмінприміщення літ. «А» площею
225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею 111,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 40а, що перебуває на балансі ДП «НЕК «Укренерго», код за
ЄДРПОУ 00100227 має відповідати вимогам, передбаченим у статті
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 214 450,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 107 225,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 107 225,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 21 445,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 722,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 722,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
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
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
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., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 40а.
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 –
Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок 0522332400,
0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-02-000010-1.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – 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 без умов – 2 144,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 072,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 072,25 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.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації державної власності – державної частки
в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві
«Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю
розміром 24,0517 % статутного капіталу товариства
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування товариства: Науково-виробничокомерційне мале підприємство «Боррікс» в формі
товариства з обмеженою відповідальністю
(далі – НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ або товариство)
Місцезнаходження товариства: 82300, Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 19325532.
Розмір статутного капіталу товариства: зареєстрований – 1160461
крб. (11,61 грн).
Пропонується до продажу: державна частка, що становить
24,0517 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 –
1 особа.
Види діяльності за КВЕД:
25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
56.29 Постачання інших готових страв;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук.
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг) за 2018
рік та І квартал 2019 року – відсутні. Експортна продукція (роботи,
послуги) відсутні.
Основні показники господарської діяльності
НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ за останні три роки
та останній звітний період
Показник

одиниця
виміру

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

І квартал
2019 року

Обсяг реалізації продукції
(робіт, послуг)

тис. грн

30

32,0

25,0

–

–

Первісна вартість основних
фондів

тис. грн

–

–

–

–

–

Залишкова вартість основних фондів

тис. грн

–

–

–

–

–

Знос основних фондів

%

–

–

–

–

–

Балансовий прибуток
(збиток)

тис. грн

- 9,4

-9,1

- 2,1

-3,3

-3,3

Продовження таблиці

Показник
Величина чистого прибутку
(збитку)

одиниця
виміру

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

І квартал
2019 року

тис. грн

0,4

0,3

7,0

–

–

Рентабельність

%

1,3

0,9

28

–

–

Вартість активів

тис. грн

0,1

0

0

0

0

Вартість власного капіталу

тис. грн

-7,4

-7,1

-0,1

-1,3

-1,3

Дебіторська заборгованість

тис. грн

0,1

0

0

0

Кредиторська заборгованість

тис. грн

7,5

7,1

0,1

1,3

1,3

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якій розташовано товариство, умови користування ними:
у власності НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ будівель, споруд, нежитлових приміщень немає. Виробничо-господарську діяльність
товариство за наявності замовлень проводить на обладнанні, яке
орендує.
У власності, оренді чи користуванні земельних ділянок товариство не має.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі не
сплачувались.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 липня 2019 року, час
проведення аукціону 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 державної частки в НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ,
що становить 24,0517 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 10 травня 2018 р. № 432 (із змінами).
Покупець державної частки НВК МП «Боррікс» в формі ТОВ має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 11113,20 грн (одинадцять тисяч сто тринадцять гривень 20 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5556,60 грн (п’ять тисяч
п’ятсот п’ятдесят шість гривень 60 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 5556,60 грн (п’ять тисяч
п’ятсот п’ятдесят шість гривень 60 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1111,32 грн (одна тисяча сто одинадцять
гривень 32 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 555,66 грн (п’ятсот
п’ятдесят п’ять гривень 66 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 555,66 грн (п’ятсот п’ятдесят
п’ять гривень 66 коп.);
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець об’єкта приватизації – державної частки в Наукововиробничо-комерційному малому підприємстві «Боррікс» в формі
товариства з обмеженою відповідальністю розміром 24,0517 % статутного капіталу товариства зобов’язаний:
забезпечувати недопущення звільнення працівників товариства з
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів
про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності об’єкт приватизації;
сплатити у місячний строк з дати укладення договору купівліпродажу об’єкта приватизації вартість послуг суб’єкта оціночної
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
відповідно до договору про надання послуг з оцінки частки № 01/072018 від 23 червня 2018 р. в сумі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот
гривень 00 коп.) на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, код банку МФО 820172,
Місцез нах од ження установи казначейства: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській області, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку МФО 820172,
Місцез нах од ження установи казначейства: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на
якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчи-

26 червня 2019 року

4

відомості
приватизації

ків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький, 1. Контактна
особа на підприємстві: керівник Матлак Володимир Васильович,
моб. тел. (067) 94-332-94.
Організатор аукціону – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців,3. Тел. (032) 299-91-07.
Адреса веб-сторінки на сайті Фонду: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/lviv.html. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45. Адреса електронної пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону: відділ приватизації та управління
корпоративними правами регіонального відділення, контактна особа – Доманська Ірина Богданівна, тел.: (032) 261-66-02, 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 18
червня 2019 р. № 00184.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000075-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 111,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону – 55,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на
етапі подання цінових пропозицій – 55,57 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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової
будівлі загальною площею 2935,1 м2, що перебуває на балансі
Миколаївського окружного адміністративного суду
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
загальною площею 2935,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Заводська, 11.
Найменування балансоутримувача: Миколаївський окружний адміністративний суд, ЄДРПОУ 35356555.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/10, телефон: (0512) 53-31-66; (0512)
53-31-67, e-mail: inbox@adm.mk.court.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля (колишній
будинок культури) загальною площею 2935,1 м2. Відповідно до звіту
№ 05/08/2017-24-ТЗ з технічного обстеження та оцінки дійсного технічного стану будівельних конструкцій нежитлової будівлі – технічний
стан будівлі віднесений до 4 категорії – аварійний.
Відповідно до Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою від 16.01.2012 земельна ділянка за адресою:
м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 11 площею 8062 м2 перебуває у постійному користуванні Миколаївського окружного адміністративного
суду. На земельній ділянці знаходиться захисна споруда цивільного
захисту – сховище, обліковий № 52032, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, буд. 11-У, яка має спільну стіну з підвалом об’єкта
приватизації, вхід до сховища окремий.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 19 липня 2019 року,
електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час,
що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного 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 електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 11. Для можливості огляду та ознайомлення з
документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Миколаївській області за адресою: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512)
47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні:
77351,76 грн (сімдесят сім тисяч триста п’ятдесят одна гривня сімдесят шість копійок).
Розмір гарантійного внеску: 7735,18 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 38675,88 грн (тридцять вісім тисяч
шістсот сімдесят п’ять гривень 88 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3867,59 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 38675,88 грн (тридцять вісім тисяч шістсот
сімдесят п’ять гривень 88 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3867,59 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел.: (0512) 47-56-40,
47-04-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
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Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00 понеділок –
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00, контактна особа від Регіонального
відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна,
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни, здійснюється 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 рахунки оператора електронного майданчика, відкриті
для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені
на веб-сторінці адміністратора: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 18.06.2019 № 347-п «Про затвердження
умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – нежитлова будівля загальною площею 2935,1 м2, що перебуває на балансі
Миколаївського окружного адміністративного суду та розташована за
адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 11.
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-06-04-000001-21.
Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни
та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни
становить 773,52 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових
пропозицій на рівні 1 % стартової ціни становить 386,76 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 укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації, незавершеного
будівництва законсервованого об’єкта – житлового будинку
за адресою: 35350, Рівненська область, Рівненський район,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60, що перебуває на балансі
Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш»,
код за ЄДРПОУ 00728380
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва, законсервований об’єкт –
житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 00728380.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35350,
Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Індустріальна, 6. Контактні дані: тел./факс (0362) 69-35-43.
Відомості про об’єкт приватизації:
Рівень будівельної готовності – 1 %.
Незавершене будівництво житлового будинку являє собою зруйнований котлован, зарослий очеретом та кущами. Будівництво житлового будинку розпочато в 1991 році, роботи призупинені у тому
ж таки році. Стан незавершеного будівництва житлового будинку
незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах
земельної ділянки площею 0,20 га, на землях запасу промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення,
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 22 липня 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в
проміжках 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 електрон
ного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно
з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на аукціоні – 90500,00 грн (дев’яносто тисяч п’ятсот гривень 00
копійок).
Розмір гарантійного внеску – 9050,00 грн (дев’ять тисяч
п’ятдесят гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 45 250,00 грн (сорок п’ять тисяч двісті
п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4525,00 грн (чотири тисячі п’ятсот
двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 45 250,00 грн (сорок п’ять тисяч
двісті п’ятдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 4525,00 грн (чотири тисячі п’ятсот
двадцять п’ять гривень 00 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зареєструвати за собою право власності на об’єкт протягом 30 днів з дати підписання акта прийманняпередачі нерухомого майна.
2. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно, а подальше відчуження виключно погоджувати
з органом приватизації.
3.Повну сплату переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, здійснити протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37180048008805 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба Україн и,
м. Київ,
МФО 820172,
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора
ДП «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефони
для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального
відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до
16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти:
rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем
електронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором
електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем
електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення Фонду по Рівненській області від 13 червня
2019 р. № 597 (протокол № 46 засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта приватизації від 13.06.2019).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000057-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 905,00 грн (дев’ятсот
п’ять гривень 00 копійок);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
452,50 грн (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 копійок);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – пропозицій – 452,50 грн (чотириста п’ятдесят дві гривні 50 копійок);
на етапі подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронн ій торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на
веб-сторінку https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

№ 26 (1254)

5

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Національна по- 40108672, Головне управління Національної поліції у Вінницькій обліція України
ласті, 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. (0432) 59-43-79

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 35445990.1.БЯСССЕ134 21000, м. Вінниця, вул. Пи1-му поверсі спорткомплексу (літ. А2)
рогова, 4

66,2

726 280,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення позашкільного навчального закладу

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 області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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

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

Назва органу
управління

найменування

1 Державне космічне 14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, 49008, м. Дніагентство України про, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04

реєстровий номер майна
РМЙЙМК1306

351 329,00

1 рік

02909938.12.НВГНФЮ064 Дніпропетровська обл.,
смт Межова, просп.
Незалежності, 7/1

346,9

420 283,00

2 роки 11 місяців

Розміщення органу місцевого самоврядування

3 Міністерство освіти 00193387, Дніпровський індустріальний коледж, м. Дніпро, Нежитлове вбудоване приміщення
і науки України
просп. Сергія Нігояна, 55, тел. (056) 767-71-46

00193387.1УФЮКХС001 м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна, 55

268,1

849 226,0

2 роки 11 місяців

Розміщення видавництва друкованих засобів інформації та видавницької продукції, що друкується
українською мовою, та з метою розміщення офіса

4 Міністерство освіти 02066747, Дніпровський національний університет
і науки України
імені О. Гончара, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72,
тел. (056) 374-98-01

02066747.4ЦЖЬФУЕ097 м. Дніпро, вул. Наукова, 5

352,0

3 128 593,0

2 роки 11 місяців

Розміщення видавництва друкованих засобів інформації та видавницької продукції, що друкується
українською мовою

02070772.1ПЮФЧРЛ017 м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а

14,6

169 506,0

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки
для надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів

02909938, Прокуратура Дніпропетровської області, м. Дні- Нежитлові вбудовані приміщення (на 1-му
про, просп. Дмитра Яворницького, 38, тел. (056) 718-86-10 та 2-му поверхах 2-поверхової нежитлової
адміністративної будівлі) та будівля гаража

Нежитлові вбудовані приміщення

5 Міністерство освіти 02070772, Державний вищий навчальний заклад «Придні- Нежитлове вбудоване приміщення
і науки України
провська державна академія будівництва та архітектури»,
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72

м. Дніпро, вул. Титова, 29

мета використання

30,3

2 Генеральна прокуратура України

Нежитлові вбудовані приміщення

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

1 Міністерство еконо- 00190414, ДП «Український науково-дослідний інститут
мічного розвитку і спеціальних сталей, сплавів та феросплавів», 69000,
торгівлі України
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, тел. (61) 717-01-60

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнахо
дження

_

м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, 74а

Частина даху –19,41 м2 та частина приміщення технічного поверху – 5,0 м2 корпусу А
(літ. А-6)

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
24,41

295 975,00

2 роки 11 місяців

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина вбудованого приміщення 1-го поверху будівлі гуртожитку № 3

02070789.1. ОКМЕМЛ015

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 74

2,0

11 300,00

2 Національна
40109058, Головне управління Національної поліції в Донецькій
поліція України області, 87517, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Нахімова, 86,
тел. (0629) 51-98-23

Частина нежитлового приміщення тамбура 1-го поверху нежитлової будівлі (А-3)

Відсутній

Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Університетська, 30

1,0

6 300,00

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

3 Міністерство
освіти і науки
України

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, тел. (06262)
3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення 2-го поверху
головного корпусу (літ. А-7)

38177113.1. РЛФФИУ021 Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19

11,12

55 900,00

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

4 Міністерство
освіти і науки
України

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка,19, тел. (06262)
3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення 1-го поверху
учбового корпусу № 1

38177113.1. РЛФФИУ001 Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Університетська, 12

5,72

30 100,00

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у закладі освіти

1 Міністерство
освіти і науки
України

02070789, Донбаська державна машинобудівна академія, 84313,
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72,
тел. (0626) 41-68-09

2 роки 364 днів

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення автономних пральних комплексів)

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 Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство освіти 02543516, Житомирський професійний політехнічний ліцей, 10003, Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
і науки України
м. Житмир, вул. Старовільська, 9а, тел.(0412) 42-62-56
адміністративного корпусу (літ. А)

місцезнаходження

02543516.3.АААБИБ944 м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 11

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
15,8

89 191,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення художньої майстерні з реставрації товарів народних промислів

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

Назва органу управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство аграрної політики 38517224, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», Нежитлове приміщення на 3-му по- 22167462.1.1БЕШНСП5358 м. Івано-Франківськ,
та продовольства України
м.Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, тел. 53-35-29
версі адмінбудівлі
вул. Гаркуші, 2

загальна
площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

11,5

116 507,00
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення громадської організації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство осві- 02541148, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний будівельний лі- Нежитлові вбудовані приміщення 02541148.1 БКПТНЕ342 Луганська обл., м. Сєверодоти і науки України цей», 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, 18, тел. (06452) 4-22-92 будівлі їдальні (інв. № 101310001)
нецьк, вул. Маяковського, 12

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
90,4

96 144,00
станом на 30.04.2019

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення виробництва столярних виробів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, Регіональне відділення Фонду по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

1 Міністерство 02071010, Національний університет «Львівська Вбудовані нежитлові приміщення – 66,0 м2 на 4-му
освіти і науки політехніка», 79013, м. Львів-13,
поверсі та вбудоване нежитлове приміщення – 6,0 м2
України
просп. С. Бандери,12, тел. (032) 258-26-80
у вестибулі на 1-му поверсі навчального корпусу № 4

реєстровий
номер майна

місцезнахо
дження

Інформація
відсутня

м. Львів,
вул. Митрополита Андрея, 5

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
72,0

1 220 053,00
станом на 28.02.2019

2 роки 364 дні

мета використання
66,0 м2 – розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі; 6,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне 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».

№ 26 (1254)

26 червня 2019 року

6

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

м. Одеса, вул. Івана і
Юрія Лип, 13

1 Державне агентство 01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний Нежитлове приміщення 1-го поверху 4 будівлі
водних ресурсів
інститут «Укрпівдендіпроводгосп», 65098, м. Одеса, вул. Іва- інституту
України
на та Юрія Лип, 13

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
37,5

418 883,00

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектновишукувальні, проектно-конструкторські
роботи
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання,
що провадить діяльність у галузі права

2 Державна служба
02361819, Головне управління статистики в Одеській облас- Нежитлові приміщення (№ 26, 31) адміністрастатистики України ті, 65026, м. Одеса, вул. Польська, 20
тивної будівлі

02361819.1.АААДЕЖ111 Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Миру, 23

7,5

69 449,00

3 Міністерство інфра- 01125666, Державне підприємство «Одеський морський тор- Нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі заструктури України говельний порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
водоуправління

01125666.1.ЦИХКГЖ259 м. Одеса,
вул. М. Гефта, 3

72,2

976 379,00

4 Міністерство інфра- 01125672, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», Нежитлове приміщення 2-го поверху
структури України 68801, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6
адміністративно-побутової будівлі паромного
комплексу

01125672.2.РАЯИЮК0866 Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Північна, 4/1

12,5

144 034,00

5 Фонд державного
майна України

01125614.1.УПСЕДЕ076 м. Одеса, пляж Отрада, 13

203,2

2 088 000,00

01125614, ДСК «Чорноморське морське пароплавство»,
65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1

Приміщення будівлі кафе «Гольфстрім»

мета використання

10 років

Розміщення ідальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

5 років

Розміщення кафе, 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: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду
по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому
в газеті «Відомості приватизації» від 10.04.2019 № 15 (1243) на стор. 6, інформацію щодо мети використання об’єкта № з/п 2 слід читати: «Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (розміщення сувенірного автомата)».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

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

реєстровий номер
майна

найменування

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

місцезнаходження

1 Полтавська обласна дер- Управління з питань цівільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації,
жавна адміністрація
вул. Раїси Кириченко, 14, м. Полтава, тел./факс (0532) 50-04-24, 56-23-93

Склад

14373124.5.ІГНОЛЕ206 вул. Небесної Сотні, 110,
м. Хорол, Полтавська обл.

2 Державна служба статис- Головне управління статистики у Полтавській області, вул. Пушкіна, 103, м. Полтава,
тики України
тел. (0532) 60-94-80

Нежитлове приміщення на 1-му
02361892.1.АААДЕЖ148 вул. Пушкіна, 103, м. Полповерсі адміністративного корпусу
тава

мета використання

1 499,1

903 207,00

2 роки 11 місяців

Розміщення складу

16,6

128 600,00

2 роки 11 місяців

Офіс

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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 ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури
України

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

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

реєстровий
номер майна

найменування

38758107, Філія «РДОНКК», УДП «Укрінтеравтосервіс», 33027, м. Рівне, Частина асфальтобетонного покриття (замовул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
щення) стоянки для автомобілів

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

місцезнаходження

–

Рівненська обл., Рівненський р-н,
смт Квасилів, вул. Рівненська, 90

60,0

14 687,00

1 рік

мета використання
Розміщення пункту шиномонтажу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362)
26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державне космічне
агентство України

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
14308730, Державне науково-виробниче підприємство
«Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків, вул. Рудика, 8,
тел. (057) 707-01-72

реєстровий номер
майна

найменування
Нежитлові приміщення – кімн. № 7, кімн. № 6, кімн. № 4, коридор № 5 та частина коридору № 3 площею 2,99 м2 на 6-му поверсі 6-поверхового виробничого корпусу № 24, інв. № 99019

2 Міністерство освіти і 02501137, Харківський державний професійнонауки України
педагогічний коледж імені В. І. Вернадського, 61001,
м. Харків, просп. Московський, 24, тел. (057) 732-63-95

Нежитлові приміщення – кімн. № 9 та частина кімн. № 10 –
2,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового учбового корпусу, інв.
№ 10310001, літ. «А-3»

3 Міністерство енерге- 14072049, Державне підприємство «Харківський науковотики та вугільної про- дослідний інститут комплексної автоматизації», 61003,
мисловості України м. Харків, пров. Кузнечний, 2, тел. (057) 731-61-17

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 на 1-му
поверсі 2-поверхового лабораторного корпусу, літ. «К-2», інв.
№103/01/3/009

МПВАДО029

–

місцезнахо
дження

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

м. Харків,
вул. Рудика, 8

61,56

245 700,00

м. Харків,
просп. Московський, 24

16,4

147 700,00

45,9

373 100,00

19,8

102 000,00

14072049.2.ЛДТЛЦИ013 м. Харків,
пров. Кузнечний, 4/6

4 Міністерство оборо- 08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріальноНежитлове приміщення – кімн. № 5 на 1-му поверсі
ни України
технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 083
3, тел. (057) 370-38-63

–

м. Харків,
вул. Цементна, 3

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення: 29,18 м2 – офіса;
32,38 м2 – конструкторського бюро
1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у
тому числі пива, у навчальному закладі

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

1 рік

Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

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

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

найменування

1 Міністерство
34838822, Головне територіальне управління юстиції України у Хмельницькій обюстиції України ласті, вул. Володимирська, 91, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 76-57-49

реєстровий номер майна

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

місцезнаходження

Частина холу на 1-му повер- 34838822.1.БЮДТЦЖ021 вул. Тернопільська, 13/2,
сі адміністративної будівлі
м. Хмельницький, 29000

3,0

16 425,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення: 2,0 м2 – банкомата; 1,0 м2 –
інформаційно-платіжного термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Регіональне відділення Фонду
по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
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 Державна фіскаль- 39392109, Головне управління ДФС у Черкаській області, вул. Хре- Частина нежитлового приміщенна служба України щатик, 235, м. Черкаси, тел. (0472) 54-05-31
ня нежитлової будівлі

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

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

–

бульв. Шевченка, 345, м. Черкаси

59,7

189 500,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення складу та інші види діяльності,
що можливо розмістити в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування
оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02973111, Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка,
і науки України
59200, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Д. Загула, 13, тел./
факс (03730) 2-11-78

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

реєстровий номер
майна

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

місцезнаходження

Приміщення будівлі 02973111.1.КАШТФП003 Чернівецька обл., Вистолової (літ. Б)
жницький р-н, м. Вижниця,
вул. Д. Загула, 1а

97,19

1 002 987,00
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у закладі освіти

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна фіскальна
служба України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
39392183, Головне управління ДФС у Чернігівській області,
14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, тел. (0462) 65-13-08

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нежитлове приміщення двоповерхової адміністра- 39292197.281.АААДЕД821 Чернігівська обл., м. Корюківка,
тивної будівлі
вул. Передзаводська, 2

2 Державна служба ста- 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, Нежитлове приміщення на 2-му поверсі адмінтистики України
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82 будівлі

02363072.1.АААДЕЖ431

м. Чернігів, вул. Гонча, 37

загальна
площа, м2

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

мета використання

28,14

52 218,44

1 рік

Для здійснення проектних робіт

14,3

66 552,88

2 роки 364 дні

Для розміщення офіса
громадської організації

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), Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування
та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

26 червня 2019 року

№ 26 (1254)

7

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державне управ- 05905668, Державне видавництво «Преса України» Державного управління
Нерухоме майно – частина нежитління справами справами, 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел. 454-82-42, факс 454-81-04 лового приміщення Склад цементу і
алебастру
2 Міністерство
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космо- Нерухоме майно – частина нежитосвіти і науки
навта Комарова, 1, тел.: (044) 497-51-51, 406-76-60; факс (044) 408-30-27
лового приміщення (на 1-му поверсі
України
будівлі корпусу № 8а)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
05905668.4.ПГЕЧЯЖ195 03148, м.Київ, вул.Героїв Кос- 283,75
2 898 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складського примосу, 8а, літ. «И», 1-й поверх
станом на 30.04.2019
міщення
–

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1

8,0

153 500,00
станом на 31.01.2019

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

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

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн.
№ 30, 31, 32, 33, 34, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX на 2-му поверсі 2-поверхової прибудови 9-поверхового гуртожитку № 11,
інв. № 101300017, реєстровий № 02066769.1.АААККЖ581,
літ. «А-5», загальною площею 87,9 м2 за адресою: м. Харків,
пров. Електроінструментальний, 6а, що перебуває на балансі студентського містечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 09.04.2019, становить 535 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 49017,66 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – травень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 8169,61 грн, при орендній ставці 18 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок 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
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 3 % від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 12.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 18,
19, 20, 21, 22 на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку
№ 5, інв. № 101300003, реєстровий № 02066769.1.АААККЖ556,
літ. «А-5», загальною площею 70,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 5, що перебуває на балансі студентського містечка
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«ХАІ».

№ 26 (1254)

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 03.04.2019, становить 428 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 39223,32 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – травень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 6537,22 грн, при орендній ставці 18 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок 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
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 3 % від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 12.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 12.30.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс
ної комісії такі матеріали (для об’єктів І – ІІ):
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
оголошенні про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у Регіональному відділенні по Харківській області (відділ оренди)
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Харківській області
про проведення конкурсів на право оренди
державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 17,
18, 19, 20 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні учбового
корпусу № 2, інв. № 110310005, реєстровий № 02125622.79.
ОСНПУГ023, літ. «З-2», загальною площею 86,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на балансі
ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 04.03.2019, становить 353 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 27184,68 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний
внесок має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника
конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – квітень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 4530,78 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення швейного
цеху з виготовлення взуття.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок 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
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
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ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 5 % від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.00.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн.
№ 53 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі КПО, інв. № 23, літ.
А, А-1, а, а-1, а-2, а-3, а-4, а-5, реєстровий № 33689922.33.
ААААЖЛБ406, загальною площею 159,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, 122а, що перебуває на балансі
«Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 18.03.2019, становить 152 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 11698,92 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – травень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 1949,82 грн, при орендній ставці 15 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення,
протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати
договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно
було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу
(страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок 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
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 10 % від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.30
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день о 10.30.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на першому поверсі одноповерхової будівлі
їдальні, літ. «Б-1-2», реєстровий № 33689922.37.ААААЕВ247,
загальною площею 407,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військ
торгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 06.03.2019, становить 408 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 31464,00 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – травень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 5244,00 грн, при орендній ставці 15 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
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3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення виробничого цеху.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч.
протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати
орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість майна, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних
дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору
страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних
доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати,
пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови
погодження з органом управління.
11. Заборона приватизації, суборенди орендованого майна та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок 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
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про
затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком не менш ніж 5 % від найбільшого розміру орендної
плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об
11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс
ної комісії такі матеріали (для об’єктів І – ІІІ):
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
інформацію про засоби зв’язку з учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа,
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
інформації про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для
участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у Регіональному відділенні по Харківській області (відділ оренди)
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення по м. Києву про проведення
конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – нежитлові приміщення загальною площею 17,2 м2 за
адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 (на 5-му поверсі адміністративного будинку), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість
на 28.02.2019 становить 473 650,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна
фіскальна служба України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2019
року) становить без урахування ПДВ 2 011,22 грн; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення, – перукарня (орендна ставка
5 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 12 067,32 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом
надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна» (зі змінами) (далі – Порядок). Реквізити
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву; рахунок
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк
одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна – нежитлові приміщення загальною площею 17,2 м2 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 (на 5-му поверсі адміністративного
будинку), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби
України; найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди: 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; протягом 10 робочих днів після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, ніж на
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та
орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди;
сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у
разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті
30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у
разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансо
утримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня
укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не
повертається згідно з вимогами Порядку; у разі, коли претендента
не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім
учасникам 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 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які
підтверджують гарантійний внесок;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 14.30 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
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відомості
приватизації

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 18.06.2019
За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення
переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди приміщення № 68, № 69 площею 35,2 м2 на 2-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526), що розташовані за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», вирішено укласти договір
оренди з єдиним учасником конкурсу – ТОВ «Авіакомпанія «Браво»
(ідентифікаційний номер 32259588).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Житомира ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення їдальні (інв. № 116) площею 81,7 м2 військового містечка
№ 1 за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 39.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28.02.2019 становить 242071 грн (без
ПДВ).
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995,
становить 822,23 грн за базовий місяць оренди – квітень 2019 р.
(при застосуванні річної орендної ставки на рівні 4 % – під буфет у
військовій частині).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди –
квітень 2019 р., що становить 822,23 грн (без ПДВ), але не нижче ніж
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№ 786, зі змінами та доповненнями.
Умови проведення конкурсу:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших
видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою
пролонгацією згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченими та екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою
перевірки його стану відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали
і речовини в орендованих приміщеннях.
6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори
з постачальними організаціями.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у
разі невнесення завдатку договір оренди розривається.
8. Безумовне дотримання умов перепускного режиму військової
частини.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без
права на приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на подання
оголошення про відбір суб’єкту оціночної діяльності та проведення

незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення
результатів конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у
п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30
днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс відбудеться на 31-й календарний день (якщо він є робочим) з дня опублікування цієї інформації об 11.00 в КЕВ м. Жито
мира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 22 загальною площею 223,9 м2 військового
містечка № 28 за адресою: м. Харків, вул. Є. Котляра, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 6321,39 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення виробництва; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення
прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три
місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї
інформації.
Телефон для довідок: (057) тел./факс 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі № 23 загальною площею 44,8 м2 військового містечка
№ 28 що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Є. Котляра, 20.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 520,90 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення виробництва; компенсація орендодавцю податку
за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація
витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання
орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який
вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї
інформації.
Телефон для довідок: (057) тел./факс 700-44-63, 700-44-66.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: державна частка розміром
40 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів» (статутний капітал товариства становить 37 000 000,00 грн).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: вул. Чигиринська, буд. 11, Придніпровський р-н, м. Черкаси, 18006; тел. (0472) 71-02-23, тел./факс (0472) 71-02-29.
Мета проведення незалежної оцінки: продаж державної частки
відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Основні види продукції (послуг), що виробляються товариством
з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів»:
10.72 – виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) товариства з
обмеженою відповідальністю «Світ ласощів», од.: 2 433.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів», тис. грн: 37 000,00.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ласощів»
станом на 01.06.2019, тис. грн: 34 683,651.
Розмір земельних ділянок, усього: 54 025,00.
1. Розмір земельної ділянки (кадастровий номер
7110136400:02:019:0033): 42 479,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Чигиринська, 11,
м. Черкаси.
Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 – для розміщення
та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
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Правовий режим земельної ділянки: оренда.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:
22 840,534.
2. Розмір земельної ділянки (кадастровий номер
7110136400:02:019:0042): 1 055,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Чигиринська, 11,
м. Черкаси.
Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки: оренда.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:
603,471.
3. Розмір земельної ділянки (кадастровий номер
7110136400:02:019:0020): 6 357,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Чигиринська, 11,
м. Черкаси.
Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Правовий режим земельної ділянки: оренда.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:
3 636,268.
4. Розмір земельної ділянки (кадастровий номер
7110136400:02:052:0048): 4134,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Нарбутівська, 239,
м. Черкаси.
Цільове призначення земельної ділянки: 02.10 – для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами
торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
Правовий режим земельної ділянки: оренда.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн:
2 969,907.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Кропивницький про проведення конкурсу
на право укладення договорів оренди
державного майна
Балансоутримувач: КЕВ м. Кропивницький.
Орган управління: Міністерство оборони України.
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 26,6 м2
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Лісове,
військове містечко № 25, інв. № 55.
Стартова орендна плата становить 541,85 грн з метою розміщення магазину. Базовий місяць орендної плати – квітень 2019 р.,
визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою
КМУ від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 52,02 м2
за адресою: Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, с. Богданівка,
військове містечко № 3, інв. № 205.
Стартова орендна плата – 1045,31 грн з метою розміщення
магазину. Базовий місяць орендної плати – квітень 2019 р., визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМУ
від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції.
3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі, не меншому ніж плата за перший (базовий) місяць
оренди. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку в розмірі двомісячної орендної плати. Завдаток зараховується
як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови
переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає.
5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному
стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання
договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним
законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та (або) відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим
використанням об’єкта оренди.
13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
14. Термін дії договору оренди – до трьох років.
15. Компенсація витрат переможцем за виконання незалежної
оцінки майна.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання
об’єкта оренди та за інших рівних умов – найбільшу орендну плату за
базовий місяць розрахунку.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, пров.
Училищний, 8.
Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу,
або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які
працюють без печатки). Документи приймаються за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, пров. Училищний, 8. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0522) 27-79-06.
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Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення),
та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна
України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного
майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки
об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за напрямом
оцінки майна ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти
інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10
років за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями
в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім
прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на
об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників 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
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до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім
акціонерного товариства), що має такі самі права контролю.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 70 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в
який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ,

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 136 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку
№ 3 (літ. Б), що перебуває на балансі Вінницького національного
технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів
Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 15.04.2019: відновна – 3258,83 грн; залишкова –
302,52 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 2 – 6,5 м2; № 3 – 37,1 м2) загальною площею 43,6 м2 на цокольному поверсі гуртожитку (літ. А), що перебувають на балансі Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного
університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Графа Львова (колишня Першотравнева), 27.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Кочмарюк Ю. З.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.04.2019: відновна – 23956,02 грн; залишкова – 0,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 136,2 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової
будівлі навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі
Калинівського технологічного коледжу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Маяковського, 29.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Остапчук А. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 приміщення,
2 частини приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 14.03.2019: відновна – 3241220,00 грн; залишкова – 1631900,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,2 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 1019, № 1021 –№ 1023, № 1028 – № 1032) загальною площею 344,0 м2 на 1-му поверсі будівлі гуртожитку та їдальні,
що перебувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Шевченко Л. В.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 9 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 01.03.2019: відновна – 248915,00 грн; залишкова – 49161,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення № 3 площею 10,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового
учнівського гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1
м. Вінниці».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21001, м. Вінниця, вул. Сергія
Зулінського (колишня Тарногродського), 29.
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вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 05 липня 2019 року.
На конверті потрібно зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна Украї
ни (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)
11 липня 2019 року о 14.00.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій області, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк Л. І.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина
приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.10.2014: відновна – 993,00 грн; залишкова – 222,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в 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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
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 04.07.2019 (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 10.07.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Донецькій області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально
визначеного майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого поверху гуртожитку загальною площею 256,8 м2
(реєстровий номер 02070789.3.ОКМЕМЛ167), що перебувають
на балансі Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 04601943.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Велика Садова, 91.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кязумян А. Б.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку
№ 1, що перебуває на балансі Донбаської державної машинобудівної
академії, код за ЄДРПОУ 02070789.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Академічна, б. 76.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 12.06.2019, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: будівлі вбудованоприбудованого приміщення площею 656,6 м2, розташованої за
адресою: просп. Грушевського президента, 33, м. Луцьк, Волинська
обл., з метою визначення справедливої вартості нерухомого майна
для відображення її результатів у бухгалтерському обліку визнано
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Скоробогатова Юрія Борисовича. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 8,0 тис. грн.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів та іншого подібного майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: будівля їдальні загальною
площею 3165,7 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 02070812.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, б. 134.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Яковенко О. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 6,21 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального
призначення.
 4. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: частина нежитлового
вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху
адміністративно-побутового комбінату, що перебуває на балансі Державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське
№ 1», код за ЄДРПОУ 34032208.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар,
вул. Магістральна, б. 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів та іншого подібного майна.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованих виробничих приміщень площею 77,71 м2 у будівлі ЦОФ, в тому числі
16,7 м2 на відмітці 25; 18,46 м2 на відмітці 21; 42,55 м2 на відмітці 16 та вбудоване офісне приміщення площею 15,7 м2 у будівлі АПК ЦОФ, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Вугільна компанія «Краснолиманська», код за ЄДРПОУ 31599557.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Родинське,
вул. Степна, б. 1
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДОНВУГЛЕКОН».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
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 конкурс
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних 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 (4-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-03-27.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного
організаційно-документального забезпечення Регіонального відділення Фонду по Донецькій області (3-й поверх) 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 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.
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: будівля магазину № 7 площею 416,3 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії
Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Миру, 6а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПП «Вода України».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням – адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення
площею 46,6 м2 буфету факультету обліку і фінансів в підвальному приміщенні будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного
університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, бульвар Старий, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Кулібаба Н. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 1800,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення
площею 55,5 м2 будівлі прохідної контори (літ. Д), що перебуває
на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Ужачинська, 5.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Горох О. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: бокс площею 46,2 м2 на
1-му поверсі основної будівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Ружинському районі
Житомирської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин,
вул. О. Бурди, 23.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Гаврилюк А. А.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: щебеневий майданчик
площею 27,36 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: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Соколовський А. Й.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: приміщення гаража площею 45,0 м2, 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: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Бондарева Т. О.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення
площею 15,6 м2 на 2-му поверсі адміністративної будівлі (літ.
А-ІІ), що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Житомирській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Васьковський В. В.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлове приміщення
площею 6,1 м2 в будівлі службового блоку міжнародного пункту пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та користувача –
Житомирська митниця ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький
р-н, с/р Руднянська, автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир
(через Овруч), 19 км.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

№ 26 (1254)

Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПАТ АТ «Укргазбанк».
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2200,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47,
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 приймальні Регіонального
відділення Фонду по Житомирській області (каб. 401) за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також 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 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду
по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта малої приватизації

 Об’єкт незавершеного будівництва – будинок в саду за
адресою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Оране, вул. Садова, 3а.
Дата оцінки – 30.06.2019.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник – Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом викупу.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 7 200 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 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).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті,
до відділу управління персоналом та проходження державної служби
Регіонального відділення Фонду по Київській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 11.07.2019 о 10.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-36.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Столярний цех з побутовими приміщеннями загальною площею 236,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Сквирське шосе, 231, що перебуває на балансі ДП Міністерства
оборони України «Київське управління механізації і будівництва».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Гудик Артур Анатолійович.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі виробничого, виробничо-складського та складського призначення
 2. Будівля ЗМ корпус 37 (інв. № с-16639) загальною
площею 1084,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль,
вул. Богдана Хмельницького, 1, що перебуває на балансі ДП «Центр
організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Гріндевелопмент ЛТД».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
 3. Нежитлові приміщення площею 79,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Тарасівська, 12, що перебувають на балансі
ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Київська міська філія ПАТ «Укртелеком».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2 800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщення адміністративного призначення.
 4. Бетоновані майданчики № 1 та № 2 площею 2665,0 м2
та 1826,0 м2, які є складовою частиною «Водозабірної споруди № 3», інв. № 8119; бетонований майданчик № 3 площею
1136,0 м2, яка є складовою частиною «Водозабірної споруди
№ 2», інв. № 8162; бетоновані майданчики № № 4, 5, 6, 7 площею 370,0 м2, 330,0 м2, 152,0 м2 та 1244,0 м2, які є складовою
частиною «Водозабірної споруди № 1», інв. № 8021 за адресою:
Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що обліковується
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Металпромінвест КТ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5600 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: майданчики та
замощення.
 5. Приміщення № 30 та № 34 (нумерація згідно з технічним
паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570) загальною площею 35,5 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА
«Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069).
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Аерохендлінг».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 6. Двоповерхове приміщення колишньої їдальні загальною площею 586,2 м2 за адресою: Київська обл., с. Софіївська
Борщагівка, вул. Соборна 63, що перебуває на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат
«Пуща-Водиця».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Міжнародні Інтелектуальні Технології».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3630 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель виробничого, торговельного, офісного призначення.
 7. Нежитлове приміщення (магазин) площею 50,4 м2 за
адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська,
12, що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ФОП Заяц І. А.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3360 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 8. Частина приміщення Обухівської районної СЕС загальною площею 16,9 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Київська
обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Будівельників, 9, що перебуває на балансі Державної установи «Центр громадського здоров’я
МОЗ України».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Українська інвестиційна будівельна компанія «Укр
житлоінвест».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 9. Нежитлові приміщення будівлі токарно-револьверної
ділянки (ОРСК) площею 1419,3 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Солонці, 30, що перебувають на
балансі ДП «Виробниче об’єднання Київприлад».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі виробничого, виробничо-складського призначення.
 10. Приміщення № 45 (нумерація згідно з технічним паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570) площею 27,25 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 11. Приміщення № 252 (нумерація згідно з технічним паспортом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570) площею 16,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
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Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 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).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 11.07.2019 об 11.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 613, телефон для довідок 200-25-36.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Київській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки для визначення розміру збитків

 Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі
в наслідок установлення факту розкрадання, знищення, псування об’єкта державної власності, а саме: втрати 5 одиниць –
2-кімнатних дерев’яних садових будинків, які входять до складу
табору відпочинку «Колос», за адресою: Одеська обл., Лиманський
р-н, с. Мар’янівка, який в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу, але залишився на балансі ВАТ «Сільгосптехніка», код
за ЄДРПОУ 3744994 (правонаступник – ПАТ «Сільгосптехніка»).
Мета оцінки: визначення розміру збитків.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Платник: Регіональне відділення Фонду по Київській області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення,
псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю
причин завдання збитків).
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію,
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 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).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 3 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті,
до відділу управління персоналом та проходження державної служби
Регіонального відділення Фонду по Київській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 11.07.2019 о 14.00 у Регіональному відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп.
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про оголошення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: будинок трансформаторної підстанції (літер Ц-1) загальною площею 35,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Боженка, 34.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс (0332)
24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
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Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у IІ півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця, – 3000,000 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: окремі будівлі (за виробничим призначенням).
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 адміністративно-господарської роботи
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 Регіональному відділенні Фонду 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 у Регіон альн ому відділенні Фонду
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду 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: частини тамбура цокольного поверху будівлі автовокзалу МАПП «Краковець» в напрямку в’їзд
в Україну загальною площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ПРОФСЕРВ».
 2. Назва об’єкта оцінки: частини холу приміщення єдиного
офіса будинку вантажної дільниці в напрямку в’їзд-виїзд в Україну МАПП «Рава-Руська» загальною площею 4,0 м2 (2х2 м2).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ПРОФСЕРВ».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 18,4 м2 на першому поверсі будівлі НСК «Політехнік».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. В. Стуса, 2.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 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. В. Стуса, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву № 1 з веслування на байдарках і каное та важкої
атлетики».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 39,4 м2 в корпусі лікувально-плавального басейну.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Суховоля, 35.
Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Санаторій «Кришталевий палац».
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: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Санаторій «Кришталевий палац».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 41,5 м2 на другому поверсі нової частини триповерхового адміністративного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Богомольця, 9.
Балансоутримувач: ДП «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд».
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. Богомольця, 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Проектно-будівельна компанія
«Інтеграл».
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля виробничого корпусу площею 1331,2 м2, будівля котельні площею 589,8 м2, частина будівлі допоміжного корпусу (прим. № 23) площею 35,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2.
Балансоутримувач: ДП «Укрветсанзавод».
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: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Агротехніка».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 31) площею 2,0 м 2 третього поверху будівлі літ. «А» навчальнолабораторного корпусу літ. «АА’».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 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. Університетська, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Марчук
Вадим Олександрович.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 5 та № 7 – 2400,00 грн;
для об’єкта № 6 – 4000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по 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: № 1, № 2, № 7 – під розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; № 3, № 4, № 5 – приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); № 6 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та
за функціональним призначенням (виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за 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 Регіональному відділенні Фонду 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 Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033)
224-80-24.
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відомості
приватизації

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі механізації загальною площею 702,45 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДП ОМТП. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «НОВОЛОГ» (код за ЄДРПОУ
14299669); тел. 729-43-18.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу № 3, 4
літ. З та нежитлова будівля гаража літ. Ж загальною площею
838,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 5 Державний пожежно-рятувальний загін ДСНС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Захарівка, вул. Одеська, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Веремчук Василь Васильович (код за ЄДРПОУ
2466913378); тел. (050) 333-42-78.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімната
№ 511 загальною площею 11,3 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ДП «Одеський нафтопереробний завод» (код за ЄДРПОУ
41864238); тел. (099) 525-58-37.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого рівня будівлі поста ЕЦ газового парку загальною площею 38,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація
морських портів України» (Одеська філія). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СЕРВІС СМАКУ» (код за
ЄДРПОУ 42067612); тел. (098) 382-92-97.
 5. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів нерухомості на території спеціалізованого комплексу перевантаження наливних вантажів загальною площею 14795,6 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МТП Чорноморськ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «ТК ЕКСІМ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40318490); тел.
(097) 258-93-59.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина внутрішнього двору адміністративної будівлі загальною площею 34,5 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 88. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПП «ПЕРСПЕКТИВА-77» (код за ЄДРПОУ 37810663);
тел. 799-26-86.
 7. Назва об’єкта оцінки: складські прим.; вироб. будівля;
залізобет. замощ. майданчик; будівля мийки; база гаража;
рем зона загальною площею 2103,5 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: ДР ПВІ «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Інглезі, 1а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДРІМСІМ»
(код за ЄДРПОУ 40939092); тел. (063) 228-95-84.
 8. Назва об’єкта оцінки: червоні пакгаузи: прим. 1-го поверху
складу № 1, 2, 3; склад-навіс 1-2 загальною площею 6949,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/1 (Карантинний
мол). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38478217); тел. (093)
092-19-07.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража загальною
площею 81,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 70. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Григорян Ар-

№ 26 (1254)

тур Едуардович (код за ЄДРПОУ 3424807970); тел. (097) 142-74-27;
(097) 370-35-35.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 32 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський науково-дослідний інститут землеустрою». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Громадська організація «Одеська обласна асоціація роботодавців
підприємств землеустрою України» (код за ЄДРПОУ 33865305); тел.
(067) 484-65-04 Сергій.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення основної
будівлі (літ. А) загальною площею 52 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Ізмаїльське вище професійне
училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл,
вул. Фанагорійська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Онацька Рузанна Олександрівна (код за ЄДРПОУ
2369219723); тел. (098) 105-13-70.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на третьому поверсі будівлі управління порту загальною площею 34,9 м2.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача об’єкта оцінки: ДП «АМПУ»
Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна
площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Гнєзділов Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ
3347406535); тел. (096) 207-53-48 Галина.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цеху з виготовлення залізобетону (літ. Б) загальною площею 1193 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП МО «ПІВДЕНЬВІЙСЬКБУД». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Боровського, 41в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «ТЕХНОБРУК» (код за ЄДРПОУ 41017749); тел. (067)
487-22-77; 794-08-43, Олександр.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху навчального корпусу № 1 загальною площею 2 м2. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська
морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дідріхсона, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України» (код
за ЄДРПОУ 32129); тел. 729-75-16.
 15. Назва об’єкта оцінки: будівля вхідного павільйону пасажирського комплексу загальною площею 13,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «АМПУ». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Плаксієнко
Д. В. (код за ЄДРПОУ 2558901953); тел. (068) 273-37-03.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 4 загальною площею
73,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень –
червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична
особа – підприємець Воропаєва Ганна Олексіївна (код за ЄДРПОУ
2838209582); тел. 799-92-66.
 17. Назва об’єкта оцінки: підсобне приміщення (майстерня
столярна) літ. Л перший поверх (інв. № 170) загальною площею 197,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Концерн «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Амурська, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Димитров Олег Степанович (код за ЄДРПОУ 2868421956); тел. (067)
488-18-38.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
другого поверху загальною площею 57,8 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Невського, 39. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком –
1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «ФарлепІнвест» (код за ЄДРПОУ 191999616); тел. 719-28-57.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної

діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності щодо всіх об’єктів наведені у № за порядком 4 строки додатку
2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єктів оцінки № 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 вище 7280 гривен комісією з конкурсного відбору не
розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 2 вище 10000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 5 вище 80000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 7 вище 30000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна пропозиція претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна щодо об’єкта оцінки № 8 вище 50000 гривень комісією
з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 04.07.2019. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії
та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурси відбудуться 10.07.2019 об 11.00 у Регіональ
ному відділенні Фонду по Одеській області за адресою: 65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів

 Назва об’єкта оцінки: стійка з/бетонна СК26 поста контролю
№ 21(Сф = 4,25 м2, Sn=2,1 м2) інвентарний номер 100724/2,
реєстровий номер 24584661. 323.ПШТДПЮ 1451, площею
6,35 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький р-н, Старорафалівська сільська рада, комплекс будівель і
споруд № 2.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація
відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 800 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного
функціонального призначення.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по
Рівненській області о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00.
Телефон для довідок 26-79-91.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди.
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Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки: приміщення, частини приміщень торговельного призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки:
2,2 тис. грн.
 1. Об’єкт: частина холу загальною площею 6,4 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23.
Платник: Фізична особа – підприємець Вербицька Наталія Костянтинівна.
 2. Об’єкт: частина вестибуля загальною площею 21,0 м2 на
першому поверсі гідромеліоративного факультету, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р. Люксембург), 23.
Платник: Фізична особа – підприємець Песчанська Владлена
Євгенівна.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну до
кументацію відповідно до наказу Фонду 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 Фонду від 16.01.2018
№ 47), в запечатаному конверті з описом підтвердних доку
ментів, 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), запечатані 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 в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіон альн ому відділенні Фонду
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.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Черкаській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
п’ятиповерхової будівлі площею 75,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «ОСЕРЕДОК НАДІЇ».
Дата оцінки: 30.06.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме: гідротехнічна споруда виросного ставка, інв. № 57; гідротехнічна
споруда виросного ставка, інв. № 58; гідротехнічна споруда
виросного ставка, інв. № 59.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Городецьке, Уманський р-н,
Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шевчук Т. А.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде
розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не
повинна перевищувати 9000 грн. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 17,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Пашенковська І. В.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень
виробничо-господарського призначення загальною площею
79,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
митниця ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Шевченка, 64, м. Звенигородка, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Крисько В. М.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень
виробничо-господарського призначення загальною площею
67,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
митниця ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, буд. 4,
м. Сміла, Черкаська область.
Платник робіт з оцінки: ФОП Свєтік А. П.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів

26 червня 2019 року

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
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, передбачених 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 регіон альн ого відді
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. 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) (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 Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з 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 використовуватися 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 Регіонального відділення Фонду по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 11 липня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 17 липня 2019 року об 11.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Чернігівській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: нежитлове приміщення площею 18,59 м2 на першому поверсі
триповерхової будівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський
професійний ліцей залізничного транспорту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 4а.
Платник робіт з оцінки: Чернігівське міське громадське об’єднання
«Фонд інвалідів та пенсіонерів».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: підтрибунні приміщення загальною площею 37,62 м2 другого поверху двоповерхової трибуни
стадіону.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61.
Платник робіт з оцінки: Комунальний позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву
з футболу «Десна» Чернігівської міської ради.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття
площею 500,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103.
Платник робіт з оцінки: ФОП Боровець С. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: майданчики, замощення аналогічного функціонального
призначення.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів,
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ розділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду по
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо
нального відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462)
67-28-18.

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

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

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Орієнтовна дата
оцінки
Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоут
римувач

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Очікувана найбільша ціна
надання послуг
з оцінки/грн

1 Частина не- 46,1 м. Київ, пл.
житлового
Львівська, 8
приміщення

Державна фіс- ДП «Сервіснокальна служба видавничий
України
центр»

30.06.19

2 Нежитлові
приміщення

165,9 м. Київ,
вул. Тургенєвська, 82а

ДП «УКРРИБ- ВГО «ВсеукраїнПРОЕКТ»
ське об’єднання
правників»

30.06.19

3 Нежитлові
приміщення

101,8 м. Київ,
вул. Митро
полита В. Лип
ківського, 35

Міністерство ДП «Біологічні
екології та
ресурси України»
природних ресурсів України

30.06.19

4 Частина
даху

420,0 м. Київ, вул. Ан- ДНУ «УкрІНтоновича, 180 ТЕІ»

ТОВ «Науковокультурний центр
«Україна-Китай»

30.06.19

5 Нежитлове
приміщення

80,0 м. Київ, ДніМРЦ МВС
ТОВ «УКРЕНЕРпровське (Дні- України «Хутір ГОІНЖИНІРИНГ»)
пропетровське) Вільний»
шосе, 3

30.06.19

4000

5000

4500

6000

4500

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

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
ща, м2
оцінки

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

Орієнтовна
дата оцінки
Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн

1 Нежитлові приміщення

919,5 м. Київ,
пл. Л. Українки, 1

КП Київської облас- Київська
ної ради «Управлін- обласна
ня споруд»
рада

31.01.19

2 Частина нежитлового приміщення – об’єкт
культурної
спадщини

11,6 м. Київ,
вул. Архітектора Городецького, 1-3/11

Національна музич- ФОП Масна академія України лаков Р. О.
ім. П. І. Чайковського

31.05.19

3 Нежитлові приміщення

507,9 м. Київ, вул. М. Казенне підприБойчука, 8/9, ємство «Кіровге(літ. «1А»)
ологія»

ТОВ «Укр
геопошук»

31.05.19

4 Нежитлові приміщення

966,7 м. Київ, вул. М. Казенне підприБойчука, 8/9, ємство «Кіровге(літ. «А»)
ологія»

ТОВ «Укр
геопошук»

31.05.19

7000

4500

6000

7000

5 Нежитлове при- 561,0 м. Київ, бульв. ДП «Укркомунобслу- ТОВ «СПІК
міщення
Л. Українки, 26 говування»
АП Україна»

31.05.19

6 Частина даху

7 Частини нежитлових приміщень

6000

10,0 м. Київ, пров.
Індустріальний, 2

НТУУ «КПІ
ім. І. Сікорського»

ТОВ «лайфселл»

31.05.19

2,1

КНУ театру, кіно і
ТОВ
телебачення імені
«Стартнет»
І. К. Карпенка-Карого

31.05.19

м. Київ,
вул. Лук’янів
ська, 69/71

4500

4000

8 Частина даху
та частина нежитлових приміщень

36,0 м. Київ,
ДЗ «Київський ко(у т. ч. вул. Леонтови- ледж зв’язку»
6,0 та ча, 11
30,0)

ПрАТ «ВФ
Україна»

31.05.19

9 Нежитлове приміщення

19,7 м. Київ,
Національний інвул. Ломоносо- ститут раку МОЗ
ва, 33/43
України

ТОВ
«ЛюдмилаФарм»

30.06.19

4500

4000

Конкурси відбудуться 10 липня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 04 липня 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 допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 10 липня 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

№ 26 (1254)

15

відомості
приватизації

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в 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 кон-

курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень, частина даху є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та частина
нежитлових приміщень є: нерухоме майно для встановлення антеннофідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового
приміщення – об’єкт культурної спадщини 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

№ 26 (1254)

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2200/3

3 Частина фасаду 5-поверхового учбового корпусу, літ.
«А-5», загальною площею 90,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 9/6, що перебуває на балансі
Харківського державного автотранспортного коледжу,
02128365, тел. (057) 731-25-88

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

1950/3

4 Частина покрівлі 7-поверхової будівлі адмініст
ративно-управлінського корпусу (інв. № 10310001,
літ. «А-7») загальною площею 20,5 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Харківській області, 02362629, тел. 706-26-16

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2100/5

5 Ділянка покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2 (інв. № 10320002, літ. «А-9») загальною площею 7,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 18,
що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. 706-26-16

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2100/5

6 Ділянка покрівлі 11-поверхової будівлі учбоволабораторного корпусу (інв. № 10310016, літ.
«А-11») загальною площею 69,75 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебуває на балансі
Харківської медичної академії післядипломної освіти,
01896872, тел. 706-26-16

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

2120/5

7 Нежитлові приміщення 5-поверхового учбового
корпусу, літ. «А-5», загальною площею 8011,0 м2,
а саме: кімн. № № LI, LIII, LIV, LVI, LV, LVII, LVIII,
LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, XLIVa, XLIVб, XLVIII, LXV,
LXVI, LXVIII (за техпаспортом) у підвалі загальною
площею 485,2 м2; кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,
1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14,
1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22,
1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31,
1-32, 1-33, 1-63, 1-64 (за техпаспортом) на 1-му
поверсі загальною площею 1029,0 м2; кімн. № 2-1,
2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11,
2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20,
2-21, 2-22, 2-23, 2-25, 2-26, 2-28, 2-34, 2-35, 2-36,
2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42 (за техпаспортом)
на 2-му поверсі загальною площею 1423,6 м2; кімн.
№ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10,
3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19,
3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28,
3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-37,
3-38, 3-39, 3-40, 3-41, 3-42, 3-43, 3-44, 3-45 (за
техпаспортом) на 3-му поверсі загальною площею
1684,2 м2; кімн. № 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7,
4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16,
4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 4-24, 4-25,
4-26, 4-27, 4-28, 4-29, 4-30, 4-31, 4-32, 4-33, 4-34,
4-35, 4-36, 4-37, 4-38, 4-39, 4-40, 4-41, 4-42 (за
техпаспортом) на 4-му поверсі загальною площею
1690,8 м2; кімн. № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7,
5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16,
5-17, 5-18, 5-19, 5-20, 5-21, 5-22, 5-23, 5-24, 5-25,
5-26, 5-27, 5-28, 5-29, 5-30, 5-31, 5-32, 5-33, 5-34,
5-35, 5-36, 5-37, 5-38, 5-39, 5-40, 5-41, 5-42 (за
техпаспортом) на 5-му поверсі загальною площею
1698,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських,
48б, що перебувають на балансі Харківського національного університету будівництва та архітектури,
02071174, тел. (057) 700-02-50

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

3000/4

8 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі,
інв. № 083, загальною площею 19,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ПФ Агентство
«Схід»

ФОП Сорокіна І. М.

ФОП Сорокіна І. М.
1950/3

Переможець
конкурсу
ФОП Сорокіна І. М.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

1900/5

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

1900/5

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

1950/3

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

2100/4

ПФ Агентство «Схід»

9 Нежитлові приміщення – частина вестибуля (за
техпаспортом кімн. № Д-9) площею 1,0 м2 на
1-му поверсі, частина вестибуля (за техпаспортом кімн. № Д-19) площею 1,0 м2 на 2-му поверсі
4-поверхового учбового корпусу, літ. «Д-4» та частина
коридору (за техпаспортом кімн. № 16) площею
1,0 м2 на 1-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу, літ. «И-6», загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебувають на
балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
10 Частина зовнішньої стіни фасаду з тильної сторони 16-поверхового гуртожитку № 4
(корпус 3), інв. № 10320012, реєстровий
№ 01116472.1.ПВПСЦЧ081, літ. «В-16», загальною
площею 350,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 3, що перебуває на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту,
01116472, тел. (057) 732-28-75
11 Частина зовнішньої стіни фасаду з тильної сторони 16-поверхового гуртожитку № 4
(корпус 2), інв. № 10320012, реєстровий
№ 01116472.1.ПВПСЦЧ081, літ. «Б-16», загальною
площею 350,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 3, що перебуває на балансі Українського
державного університету залізничного транспорту,
01116472, тел. (057) 732-28-75
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 9 та частина
кімн. № 10 площею 2,0 м2 на першому поверсі
2-поверхового учбового корпусу, інв. № 10310001,
літ. «А-3», загальною площею 16,4 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 24, що перебуває
на балансі Харківського державного професійнопедагогічного коледжу імені В. І. Вернадського,
02501137, тел. (057) 732-63-95
13 Нежитлові приміщення № 32-1, 32-2, 32-4, 32-5,
32-6, 32-7, 32-8, 32-9, 32-10, 32-11 та 32-12 у підвалі 5-поверхової будівлі гуртожитку літ. «А-5» загальною площею 117,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. 23
Серпня, 66, що перебуває на балансі Національного
банку України
14 Нежитлові приміщення № 33-1, 33-2, 33-4, 33-5,
33-6, 33-7, 33-7а, 33-8, 33-9, 33-9а, 33-11, 33-12,
33-13, 33-14, 33-17 та 33-18 у підвалі 5-поверхової
будівлі гуртожитку літ. «А-5» загальною площею
169,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 66,
що перебувають на балансі Національного банку
України

Мета проведення оцінки

ПФ Агентство «Схід»

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 7 площею 8,98 м2,
кімн. № 6 площею 20,2 м2, кімн. № 4 площею
21,99 м2, коридору № 5 площею 7,4 м2 та частина
коридору № 3 площею 2,99 м2 на шостому поверсі
6-поверхового виробничого корпусу № 24, інв.
№ 99019, загальною площею 61,56 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Рудика, 8, що перебувають на балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057)
707-01-72

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
дження, балансоутримувач

ФОП Сорокіна І. М.

2120/5

№
з/п

Вартість
робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів
1950/3

ПФ «Бонс»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в
оренду

ФОП Старіков О. В.

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 49 на цокольному
поверсі 6-поверхового адміністративного будинку,
інв. № 73477/81783, літ. «АІІІ-5», «А-6», загальною
площею 4,4 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки,
9, що перебуває на балансі Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», 31632168,
тел. (057) 702-17-31

Продовження таблиці

2100/4

ТОВ «Юридична компанія «Консулат»

Мета проведення оцінки

ФОП Блінов І. П.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
дження, балансоутримувач

ФОП Старіков О.
В.

№
з/п

Вартість
робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 23.05.2019

ФОП Мокров О. П.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 23.05.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина першого поверху будівлі готельного комплексу (кафекемпінг) площею 73,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський
р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90, з метою укладення договору
оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2690 грн;
навіс, що належить до «Консервного цеху», площею 455,6 м2 за
адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка,
вул. Привокзальна, 1, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2690 грн;
частина приміщення адмінбудівлі площею 13,2 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Почаївська, 25, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна
справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
виробничий корпус бази із забезпеченням виробництва вантажопідйомних механізмів, інвентарний № 60/2, площею 1252,8 м2 та
частина майданчика бази із забезпечення виробництва вантажопідйомних механізмів, інвентарний № 8071/2, площею 1883,0 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Вараш, будівельна база № 1 та № 2,
промислова зона № 38, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 11900 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 2 площею 144,8 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Литовська, 55, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ТзОВ «ЦТБ РівнеЕкспо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2500 грн;
частина одноповерхової будівлі майстерні площею 97,1 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7, з метою укладення договору оренди державного майна – визнано ФОП Захарко
О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2700 грн;

племконюшня № 1 площею 785,9 м2 (інв. № 62), водогін до артсвердловини (інв. № 118), лінія електропередачі до артсвердловини (інв. № 116), насос ЕЦВ-6-10-14 (інв. № 430), кінь робочий – 1 голова, коні племінні – 12 голів (ідент. № UA 560000363, UA 560000101,
UA 560000050, UA 5600000101, UA 560000019, UA 560000075,
UA 560000362, 5 UA 60000135, UA 560000360, UA 560000028, UA
560000068, UA 560000138), обладнання конюшні (качалки гужеві, інв. № 353, № 354, № 276 та № 273), упряж КВИК тренувальна
(інв. № 355, № 356, № 357 та № 420), карета (інв. № 278), вудила
(інв. № 111, № 112), віжки парокінні (інв. № 84), водонагрівачі (інв.
№ 102, № 109), конвектор електричний (інв. № 125), електроконвектор настінний (інв. № 82), молоток (інв. № 110), електролічильник 3-фазовий (інв. № 362) за адресою: Рівненська обл., с. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1, з метою укладення договору оренди
державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 15000 грн.

ФОП Сорокіна І. М.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
з метою визначення ринкової вартості державного майна
для розрахунку орендної плати, що відбувся 23.05.2019
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею
129,6 м2 в адміністративно-побутовій будівлі РБД, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Громадянський узвіз, 1/1. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
частина підвального приміщення площею 69,2 м2 адміністративної
будівлі, на балансі УДАІ УМВС України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1б. Вартість робіт – 1 500 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина нежитлового приміщення площею 7,9 м2, на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2. Вартість робіт – 1260 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
об’єкти бази Гідроспецбуд I-ї черги загальною площею 1758,8 м2,
а саме: приміщення № 3-11 та частина приміщень № 1, 2 площею
202,1 м2 адміністративно-побутової будівлі; душкомбінат площею
351,3 м2; гаражний бокс площею 137,1 м2; майстерня площею 44,9 м2;
частина замощення із бетону № 1 площею 1000,0 м2; замощення з
плитки № II, № III площею 23,4 м2, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 13а. Вартість
робіт – 4450 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;
ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 20,0 м2 першого поверху головного входу навчального корпусу, на балансі ДВНЗ «Миколаївський
політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська,
11а. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 календарних дні;
будівля трансформаторної підстанції площею 72,5 м2, на балансі
Апеляційного суду Миколаївської області, за адресою: м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 2. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення
магазину № 3-10, 29-33; частина приміщення № 26, загальною площею 421,6 м2, на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Миколаїв, просп.
Героїв України, 93/1. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 71,2 м2 будівлі їдальні, на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Заводська, 25а. Вартість робіт – 2300 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 2 календарних дні;
ТОВ «ОК «Аспект» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 17,4 м2 № 103, № 104 холу учбового корпусу, на балансі ДВНЗ
«Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 11а. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 4 календарних дні.
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення № 5-10, 14 площею 123,7 м2 в одноповерховій будівлі
магазину, на балансі Філіі «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл.,
Вознесенський р-н, с. Мартинівське, БОС-2, буд. 11а. Вартість
робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення
будівлі комбінату побутового обслуговування, а саме: на першому поверсі площею 32,2 м2; на другому поверсі площею 35,7 м2,
на балансі Філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну
«Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ,
вул. Дем’яна Коротченка, 2в. Вартість робіт – 2500 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, проведених 23.05.2019
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору
оренди – частини холу загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Тернопільська, 13/2, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну
Вікторівну. 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 укладення договору оренди – приміщення загальною площею 39,4 м2 (у т. ч. кімн.
№ 119 площею 35,8 м2 та площа загального користування – 3,6 м2 )
на четвертому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на
балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за
адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький визнано ТОВ «Експерт».
Вартість надання послуг з оцінки – 1600,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 22.05.2019
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіональне
відділення Фонду по Черкаській області.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі Бізнес-інноваційного центру площею
7,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Українська фінансова група». Дата оцінки: 30.04.2019.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних днів,
вартість послуг – 910,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення Фонду по Черкаській області.
2.1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі площею 40,3 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Федоренко Н. В. Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Ярюхіна З. Д. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1230,00 грн.
2.2. Назва об’єкта оцінки: частина комплексу будівель загальною площею 915,3 м2, а саме: ательє № 4 літера А, площею 148,9 м2
та вхідні частини площею 16 м2 – 2 шт.; їдальня № 2 література А а
а1, а2, а3 площею 223,1 м2 та вхідні частини площею 14 м2 – 3 шт.;
павільйон літера А, площею 76,2 м2 та вхідна частина площею 3 м2;
павільйон «Смоленськ» літера Б, площею 68,3 м2 та вхідна частина
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площею 6,8 м2; склад літера «Е» е, площею 24,8 м2; склад літера Г,
площею 47,3 м2; склад (з підвалом) літера Д, п/д, площею 199,7 м2
(склад 118,8 м2, підвал 80,9 м2); цех борошняних виробів літера «В»,
площею 84,2 м2 та вхідні частини площею 3,0 м2 – 2 шт. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна,
105, м. Сміла Черкаської області. Платник робіт з оцінки: ФОП Редчиць С. М. Дата оцінки: 30.04.2019. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
робіт – 2 календарних днів, вартість послуг – 4200,00 грн.
2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального корпусу № 1 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: АТКБ «Приватбанк». Дата оцінки:
30.04.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Савченко О. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 500,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна від 23.05.2019
Конкурсною комісією Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ФОП Читайло Валентину Василівну на приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 7 (літ. А) загальною площею
30,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Вавілова, 9, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 гривень та 5 календарних днів;
ТОВ «Оцінка – Інформ» на частину даху площею 2,0 м2, частину горища площею 12,8 м2, частину підвального поверху площею 4,12 м2 та
частину зовнішньої сторони стіни площею 12,6 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. А-А’) 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: 4500,00 гривень та 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди, що відбулися 24.04.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Пеком» по об’єкту – нежитлові приміщення площею 140,8 м2
одноповерхової адміністративної будівлі, що обліковуються на балансі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1 (вартість робіт з оцінки – 1890 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 6,36 м2 на першому поверсі адміністративно-господарської
будівлі гуртожитку, що обліковується на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою: м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73 (вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 08.05.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі
учбового корпусу № 2, що обліковується на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: Чернігівська

обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – частина будівлі котельні
площею 33,6 м2, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Ічнянський
професійний аграрний ліцей», за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Воскресінська, 23 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 5
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 28,14 м2 двоповерхової адміністративної будівлі, що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у Чернігівській
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Передзаводська, 2 (вартість робіт з оцінки – 2020 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлове приміщення
площею 14,3 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області,
за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 3 (вартість робіт з оцінки – 2000
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 29.05.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шевчук
Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 28 – № 30 (62,9 м2), № 35 – № 40
(34,6 м2) загальною площею 97,5 м2 на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. А), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Головного
управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 22100, Вінницька
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2300 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 66,2 м2 на 1-му
поверсі спорткомплексу (літ. А²), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, за адресою:
м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1955 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця ФОП
Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 35,9 м2 на 1-му
поверсі 2-поверхової будівлі їдальні, що перебуває на балансі Браїлівського професійного ліцею, за адресою: 23130, Вінницька обл.,
Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, б. 13, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди –
нежитлового вбудованого приміщення № 1-8 площею 18,0 м2 на 1-му
поверсі двоповерхової будівлі гуртожитку № 2 (літ. В), що перебуває
на балансі професійно-технічного училища № 14 смт Вороновиця, за
адресою: 23252, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця,
вул. Гагаріна, 1 з метою продовження строку дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1900 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – майданчика (літ. № 5) площею 90,66 м2,
що перебуває на балансі медичного реабілітаційного центру МВС
України «Південий Буг», за адресою: Вінницька обл., Хмільницький
р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25, з метою укладення договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 1800 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТь
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
об’єктів малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 24.06.2019 № 373 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва торгового центру за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Лазарівка, вул. Набережна, 7. Об’єкт
повернений у державну власність. Балансоутримувач відсутній.
  
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 25.06.2019 № 380 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будинку мисливця – будинку № 1 (інв. № 100386) за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, територія Вишевицької сільської ради (за межами населених пунктів), Іршанське
лісництво, квартал 115, виділ 1. Балансоутримувач – ДП «Малинське лісове господарство» (код за ЄДРПОУ 13551546).
  
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Житомирській області від 25.06.2019 № 381 прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі котельні № 257 за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 44А. Балансоутримувач – Новоград-Волинська районна державна адміністрація (код
за ЄДРПОУ 04053654).

ПОЛТАВСЬКА
та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях від 21.06.2019 № 274
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності
– адмінбудівлі під літ. «А-1» за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль,
вул. Заводська, 10, приміщення 51, що обліковується на балансі
Північно-східного офіса Держаудитслужби.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі від 20.06.2019 № 338 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: гаража
(літ. А) загальною площею 305,6 м2, розташованого за адресою:
Херсонська обл., с. Великі Копані, вул. Соборна (Леніна), 3а, що перебуває на балансі Державного підприємства «Великокопанівське
лісомисливське господарство», шляхом продажу на аукціоні.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі від 24.06.2019 № 343 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – пакета
акцій у розмірі 100 %, що належить державі у статутному капіталі
ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» (м. Херсон, Карантинний острів, 1, код за ЄДРПОУ 24944438), шляхом продажу на аукціоні.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкусу на право оренди майна
Продовження. Початок на стор. 9

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3027 НГУ про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Балансоутримовач: військова частина 3027 НГУ.
Орган управління: Головне управління НГУ.
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: котельня
№ 1, літ. «З1», загальною площею 189,6 м2 за адресою: 07301,
Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1.
Вартість майна, що передається в оренду, згідно з висновками про
вартість майна на 31.03.2019 становить 774200,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2019 року становить 9677 (дев’ять тисяч
шістсот сімдесят сім) грн 50 коп. без ПДВ.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: котельня
№ 3, літ. «А1», загальною площею 84,2 м2 за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1.
Вартість майна, що передається в оренду, згідно з висновками про
вартість майна на 31.03.2019 становить 366400,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2019 року становить 4580 (чотири тисячі
п’ятсот вісімдесят) грн 00 коп. без ПДВ.
 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: котельня
№ 4, літ. «Ц», загальною площею 82,4 м2 за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1.
Вартість майна, що передається в оренду, згідно з висновками про
вартість майна на 31.03.2019 становить: 358500,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – березень 2019 року становить 4481 (чотири тисячі
чотириста вісімдесят одна) грн 25 коп.
Основні умови конкурсу.
Розрахунок складений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої
постановою КМУ від 04.0.1995 № 786, зі змінами; майно передається
в оренду з метою забезпечення орендарем належного функціонування системи теплопостачання будівель військової частини 3027
Національної гвардії України; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі, не меншому ніж орендна
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плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати
за останній місяць (останні місяці) оренди; своєчасно й у повному
обсязі сплачувати оренду плату до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним) з урахуванням індексу інфляції; забезпечити збереження
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду,
з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки; своєчасно здійснювати за власний рахунок
капітальний, поточний та інший види ремонту орендованого майна;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком
про вартість майна, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса та платіжного доручення; постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди;
майно передається в оренду без права приватизації та суборенди; у
подальшому продовження дії договору оренди може бути здійснено
за умови погодження його з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном .
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає розгляд конкурсної
комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; інформацію про засоби зв’язку з ним;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, підписані претендентом і
завірені печаткою (за наявності) (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
відомість про претендента;
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установочних документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за остатній рік;
довідку у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу,
яка є переможцем, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
оригінал або копію довідки МВС України, яка надана Департаментом
інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, про відсут-
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ність судимостей у фізичної особи, яка є переможцем. Дата видачі
довідки має бути не раніше 30 днів до дати подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу
державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на дату
подання документів; довідку(и) у довільній формі про відсутність у
переможця інших підстав, визначених частинами першою і другою
статті 17 Закону;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу (копію
паспорта с. 1, 2, 11), або належним чином оформлено довіреність;
завірену належним чином копію виписки або витягу Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємства – фізичної особи – платника єдиного податку;
оригінал або копію довідки МВС України, яка надана Департаментом
інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, про відсутність судимостей у фізичної особи, яка є переможцем. Дата видачі
довідки має бути не раніше 30 днів до дати подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу
державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на дату
подання документів; довідку(и) у довільній формі про відсутність у
переможця інших підстав, визначених частинами першою і другою
статті 17 Закону.
Конкурс буде проведено 05 липня 2019 року о 14.00 за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1.
Кінцевий строк приймання заяви та документів на участь у конкурсі – за три доби до дати проведення конкурсу.
Заява з документами на участь у конкурсі приймається у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви та площі об’єкта оренди, щодня з 8.30
до 13.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.30 до 12.00 за
адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1.
Допущенні для участі в конкурсі учасники конкурсу ( їх уповноважені особи) подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо
орендної плати за базовий місяць оренди на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення
конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1 або за
тел. (097) 177-12-96.
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