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Офіційне

Фонду

державного майна

конкурси з відбору радників
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 883-р визначено радником товариство з обмеженою відповідальністю «БДО Корпоративні
Фінанси» для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій
акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» розміром 100 відсотків статутного капіталу товариства.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 884-р визначено
радником Pericles Global Advisory LLC для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський
припортовий завод» розміром 99,5667 відсотка статутного капіталу товариства.

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації, окремого майна
Будівля клубу-їдальні літ. «А», веранда літ. «а», веранда літ. «а2» загальною площею 116,6 м2 за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Озаринці,
вул. Набережна, 39, що перебуває на балансі ПрАТ «Могилів-Подільський кар’єр»,
код за ЄДРПОУ 05466814, приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем за
ціною 97244,40 грн (дев’яносто сім тисяч двісті сорок чотири грн 40 коп.), у т. ч.
ПДВ – 16207,40 грн (шістнадцять тисяч двісті сім грн 40 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
на аукціоні зі зниженням стартової ціни
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Демінським С. А. договір
купівлі-продажу будівлі гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1) за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55. Ціна продажу об’єкта –
73 500,00 грн (сімдесят три тисячі п’ятсот гривень 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 12 250,00
грн (дванадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу
об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення від 25.09.2019 № 12/01-20-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта державної власності – нежитлова будівля літ. А-1,
з підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, що перебуває
на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та
розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська (Кремлівська), 10б. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на електронному
аукціоні з умовами фізичною особою – Демінським Сергієм Анатолійовичем. Ціна
продажу – 45 072,00 грн (сорок п’ять тисяч сімдесят дві гривні 00 коп.), у т. ч. ПДВ –
7 512,00 грн (сім тисяч п’ятсот дванадцять гривень 00 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля магазину загальною площею 611,3 м2 за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя,
вул. Центральна (колишня Леніна), 69, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Гостролуччя» (код ЄДРПОУ 00850039; припинено), приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Юрченком
Анатолем Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 160 920,00 грн, у тому
числі ПДВ – 26 820,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої
приватизації державної власності
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: внутрішньоквартальні мережі, внутрішня телефонна мережа за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22, що перебуває на зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю
«Дрогобичавтокран». Приватизовано шляхом викупу. Покупець – юридична особа
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ», ціна продажу – 13 032,00 грн,
у тому числі ПДВ – 2 172,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації
Об’єкт малої приватизації: окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
будівля трансформаторної підстанції площею 39,9 м2, будівля прохідної площею
67,5 м2, енергокомунікації за адресою: Львівська область, Золочівський р-н, с. Підгородне, вул. Тернопільська,6. Приватизовано ПП «ВІКОНТ» за ціною 251 401,20 грн,
у тому числі ПДВ – 41 900,20 коп.

України

Управління продажу об’єктів великої
приватизації, т. 200-34-07
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 885-р визначено радником товариство з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна»
для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Завод «Електроважмаш».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 886-р визначено радником товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Консалтинг» для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська».

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

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – асфальто-бетонний завод, розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 8, приватизовано шляхом продажу
на електронному аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій фізичною особою – Лєбєдєвим Артуром за 73911,67
грн (сімдесят три тисячі дев’ятсот одинадцять гривень 67 копійок), у т. ч. ПДВ –
12318,61 грн. (дванадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 61 копійка).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1031,9 м2 за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101, що обліковується на балансі Вуглегірської
ТЕС ВП ПАТ «Центренерго», приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов покупцем – юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕТЬСПЕЦМОНТАЖ» за 621 756,00 грн, у тому числі ПДВ – 103 626,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна –
адміністративного корпусу загальною площею 1974,2 м2,
який розташований за адресою: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин,
вул. Заводська, 2Б, що перебуває на зберіганні
ТОВ «Тульчинський консервний завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративний корпус
загальною площею 1974,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2Б.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):
ТОВ «Тульчинський консервний завод», код за ЄДРПОУ 33414908. Місцезнахо
дження та контактні дані зберігача: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська, 2, контактна особа: директор ТОВ «Тульчинський консервний завод» Залізняк
Віталій Анатолійович, тел. (0235) 21780.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля адміністративного корпусу загальною
площею 1974,2 м2, рік будівництва в складі якого: адміністративний корпус з цокольним поверхом літ. 17, 17/Ц – до 1917 р.; склад літ. 17а та їдальня літ. 17б – 1935 р.;
прибудови 17в, 17г, 17д – 1950 р.; овочевий цех літ 16, тамбур 16а, прибудова 16б –
1935 р.; гараж 16в, прибудова 16г, навіс 16д – 1950 р. Фундамент будівлі бутовий;
стіни – цегла, блок-черепашник; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки
підшиті; підлога – дощата, бетон; вікна та двері дерев’яні. Більшість конструктивних
елементів з часом отримали деформації та пошкодження різного ступеня розвитку. Стан фундаментів сталий, тріщини осадового характеру. Стіни та перекриття
у задовільному стані. Конструкції даху в задовільному стані над адміністративним
корпусом, овочевим цехом. Над приміщенням їдальні літ. 17б, складу 17а та над
прибудовами літ. в та літ. г покрівля потребує повної заміни. Над прибудовою літ.
17д відсутні конструкції даху та покрівельний матеріал. Підлога – в незадовільному
стані. Електропостачання в неробочому стані, електричні пристрої відсутні. Будівля
не експлуатується, за призначенням не використовується близько 12 років.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно 21.01.2019, номер запису про право власності: 29924999, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1746226605243.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Заводська,
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2Б, окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу,
цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня.
Право власності на земельну ділянку не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.11.2019.
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 адміністративного корпусу загальною площею
1974,2 м2, який розташований за адресою: 23600, Вінницька обл.,
м. Тульчин, вул. Заводська, 2Б, що перебуває на зберіганні ТОВ «Тульчинський консервний завод», 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 10.05.2018 року № 432 (зі змінами від
18.07.2018). Покупець адміністративного корпусу загальною площею
1974,2 м2 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 573338,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 286669,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 286669,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 57333,80 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 28666,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28666,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2800,00 грн в місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі продажу.
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:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного
внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів 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: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТОВ «Тульчинський консервний завод» Залізняк Віталій Анатолійович, тел. (0235) 21780.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з
8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46,
тел./факс. (0432) 56-24-65, адреса електронної пошти: vinnytsia@
spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 01.10.2019
№ 306 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-06-04-000007-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам 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
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 5733,38 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 2866,69 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 2866,69 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик
і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна у складі: гараж літ. Б,
площею 38,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: гараж літ. Б, площею 38,1 м2,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні міста
Оріхів. Гараж має один відокремлений вхід. Навколо гаража виконано
асфальтне замощення. Інженерне забезпечення – електропостачання. Рік побудови – 1950. Технічний стан гаража задовільний.
Земельна ділянка під об’єктом не сформована. Кадастровий номер не отримано.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 30.10.2019. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, зі змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у
складі: гараж літ. Б, площею 38,1 м2, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, балан
соутримувач – Головне управління статистики у Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 02360576, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього Закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 62 595,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 297,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 297,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 259,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 129,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 129,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта
приватизації у розмірі 3 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
27.09.2019 № 12/1-242.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 625,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни 312,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 312,98 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 приватизацію на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна у складі: гараж літ. Б-1,
площею 16,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Окреме майно у складі: гараж літ. Б-1, площею 16,1 м2,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні міста
Мелітополь. Гараж має один відокремлений вхід. Навколо гаража виконано асфальтне замощення. Інженерне забезпечення – електропостачання. Рік побудови – 1972. Технічний стан гаража задовільний.
Земельна ділянка під об’єктом не сформована. Кадастровий номер не отримано.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 30.10.2019. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432, зі змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – гараж літ. Б-1, площею
16,1 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11, балансоутримувач – Головне управління
статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11, має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», та довести відсутність ознак,
передбачених частиною 2 статтею 8 цього Закону.
Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 30 118,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 059,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 059,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 011,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 505,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 505,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта
приватизації у розмірі 3 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду Об’єкта приватизації: у робочі дні з
9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061)
226-07-75.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Шерстюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
27.09.2019 № 12/1-243.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 26 (двадцять шість) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 26 (двадцять шість) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 301,18 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 150,59 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,
10-а, 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, 10-а.
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: 12 листопада 2019 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
комплексу 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,
10-а, 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, 10-а, 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.
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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, 10-а, 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 Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 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, 10-а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45; відповідальна особа –
Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок: 0522332400,
0522332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях від 30.09.2019 № 12/01-66.
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;
аукціон 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: 12 листопада 2019 року,
час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
комплексу 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 Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт перераховуються кошти);
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
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 30.09.2019 № 12/01-68.
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;
аукціон 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.

9 жовтня 2019 року
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Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 18 325,18 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 162,59 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 162,59 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 832,52 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 916,26 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 916,26 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43023403

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлові будівлі гаражів за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3,
що обліковується на балансі Національного банку України
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі
гаражів.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3.
Найменування балансоутримувача: Національний банк України
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032106).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт складається з двох нежитлових будівель гаражів: літ. «А-1», загальною площею 39,0 м2; літ. «Б-1», загальною площею 73,1 м2. Рік побудови обох будівель – 1917. Загальний
технічний стан – задовільний, суттєві дефекти відсутні. Об’єкт раніше
використовувався як гаражні бокси Національного банку України. На
сьогодні об’єкт балансоутримувачем не використовується.
Покрівля обох будівель шиферна, фундамент та підлога бетонні,
стіни цегляні.
Державна реєстрація права власності на об’єкт приватизації (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації):
№ 16307333, 20.03.2009.
Функціональне використання об’єкта: за інформацією балансоут
римувача, гараж літ. «А-1» самовільно використовується сторонніми
особами для зберігання легкових автомобілів та запчастин до них.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: площа земельної ділянки під гаражем літ. «А-1» становить 0,0111 га, під гаражем літ. «Б-1» – 0,0164
га. Державна реєстрація земельних ділянок загальною площею
0,0275 га із присвоєнням кадастрового номера не проводилась. Земельні ділянки належать Державі в особі Національного банку України
згідно з Державним актом на право постійного користування землею
І-ДН № 001180 від 15.02.2000 відповідно до рішення Слов’янської
ради народних депутатів від 21.01.2000. Цільове призначення ділянок: для розміщення гаражних боксів.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 листопада 2019 року. Час
проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

в іноземній валюті :
Legal entity REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO
MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII
OBLASTIAKH
Enterprise code 43023403
Currency of account EUR
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT- :
BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number 25206763799300
Bank name JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York,
USA SWIFT- : BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 17.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 3. Контактний телефон у м. Харкові:
(095) 204-58-04.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00
до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій
Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 26.09.2019 № 00500.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-08-21-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 183,25 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 91,63 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 91,63 грн.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІнницЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

371630.9.ААБАГИ052

23532, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Деребчин, вул. Заводська (колишня Леніна), 9

53,8

104 480,00

2 роки 364 дні

02570977.ЕМГУТГ010

21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63

122,0

893 625,00

10 років

Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

269,83

550 723,00

2 роки 364 дні

Здійснення виробничої діяльності

4 Міністерство освіти і на- 03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Національ- Нерухоме майно –нежитлові вбудовані 02070915.6.ЦММНБЮ002 23000, Вінницька обл., Барський
уки України
ного транспортного університету, 23000, Вінницька обл., Барський приміщення на 1-му поверсі будівлі
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану,
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32, тел. (0241) 2-23-51
гуртожитку та їдальні (літ. А)
11/14

103,9

506 325,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів

5 Державна служба статис- 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
Нерухоме майно – нежитлові вбудоватики України
21000, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70 ні приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)

Вінницька обл., Немирівський р-н,
м. Немирів, пров. Некрасова, 6

14,3

76 591,00

2 роки

21034, м. Вінниця, Немирівське
шосе, 78

98,0

551 936,00

2 роки 364 дні

1 Фонд державного майна 00371630, не увійшло під час приватизації до статутного
України
(складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод»

найменування
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі
будинку побуту (літ. А)

2 Державна служба України 02570977, Подільське державне підприємство геодезії, картографії Нерухоме майно – нежитлові вбудоваз питань геодезії, карто- та кадастру, 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63,
ні приміщення на 1-му поверсі адмініграфії та кадастру
тел. (0432) 46-12-17
стративної будівлі (літ. А)
3 Міністерство оборони
України

35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009,
м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-46-61

6 Міністерство освіти і на- 03065891, Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, 21034,
уки України
м. Вінниця, Немирівське шосе, 78, тел. (0432) 27-50-87

Нерухоме майно – нежитлові вбудова- 33689922.14.УВЮЯЮТ473 м. Вінниця, вул. Чехова, 7а
ні приміщення окремо розташованого
одноповерхового складу тари (літ. З)

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення одноповерхової будівлі
магазину (літ. А)

–

03065891.1АААБИД254

мета використання
Розміщення офіса

Пошив та ремонт одягу

Розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (автотоварів)

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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, Регіо
нальне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 02070803, Донецький національний універитет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21,
науки України
м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30

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

найменування
Підвальне приміщення у лабораторному корпусі

–

місцезнаходження
вул.Свободи, 36, м. Хмельницький, 29000

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
32,8

76 916,00

2 роки

мета використання
Розміщення громадської
організації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
місцезнаходження
майна
01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпро, вул. вул.
Лазаряна, 2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
80,8
746 269,0
2 роки 364 дні
Розміщення перукарні та майстерні з ремонту одягу

1 Міністерство осві- 1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного
ти і науки України транспорту імені А. В. Лазаряна, 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
тел. (0562) 793-38-23
2 Міністерство осві- 02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гонти і науки України чара, 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01

Нежитлове вбудоване
приміщення

Частина нежитлового
02066747.4.ЦЖМФУЕ006 м. Дніпро, просп.
вбудованого приміщення
Гагаріна, 72

10,0

124 258,00

2 роки 364 дні

3 Міністерство освіти і науки України
4 Міністерство освіти і науки України
5 Міністерство освіти і науки України

Частина нежитлового
Інформація відсутня
вбудованого приміщення
Частина нежитлового
Інформація відсутня
вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване
01116130.1.ЯОЧПКЧ01
приміщення; навіс

5,0

61 011,00

2 роки 11 місяців

5,0

54 870,00

2 роки 11 місяців

1299,9;
121,0

13 734 863,00

2 роки 11 місяців

136,2

1 216 140,00

2 роки 364 дні

02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70
02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70
1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту імені А. В. Лазаряна, 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
тел. (0562) 793-38-23
6 Міністерство осві- 1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного
ти і науки України транспорту імені А. В. Лазаряна, 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2,
тел. (0562) 793-38-23

9 жовтня 2019 року

Нежитлове вбудоване
приміщення; навіс

м. Дніпро , просп.
Гагаріна, 8
м. Дніпро , вул. Набережна Перемоги, 40
м. Дніпро , вул. вул.
Лазаряна, 2

01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпро , вул. Лазаряна, 2

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів; ксерокопіювальної техніки для
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (кавовий автомат)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (кавовий автомат)
Розміщення навчального закладу та з метою іншого використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

№ 41 (1269)

5

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

7 Міністерство
освіти та науки
України
8 Міністерство освіти і науки України

реєстровий номер
майна

найменування

40787802, Криворізький державний педагогічний університет, 50086, Нежитлове вбудоване
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54, тел. (056) 470-13-34
приміщення

Інформація відсутня

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська політех- Нежитлові приміщення Інформація відсутня
ніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19 корпусу № 1, корпусу
№ 2, корпусу № 4, корпусу № 7, корпусу № 10
9 Міністерство осві- 02070743, Національний технічний університет «Дніпровська політех- Нежитлове вбудоване
Інформація відсутня
ти і науки України ніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19 приміщення

місцезнаходження

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

мета використання

Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
просп. Гагаріна, 54
м. Дніпро, просп.
Дмитра Яворницького, 19

143,8

467 737,00

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

225,8

2 478 162,00

2 роки 364 дні

м. Дніпро, просп. Д.
Яворницького, 19,
навчальний корпус
№ 10

75,3

832 366,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, та їдалень, буфетів, що не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Тел.: 744-34-54, 744-34-52.
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

1 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

24584661, ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом», 71504, Запорізька обл,
м. Енергодар, вул. Промислова, 133, тел. (6139)
5-38-78

Частина нежитлового приміщення № 73,
а саме: приміщення № 73-24 та № 73-25
телецентру, інв. № 5768/2/690, технічного поверху житлового будинку (Літ. А-14)

2 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України

24584661, ВП «Запорізька атомна електрична стан- Частина даху об’єкта «Учбово тренуція» ДП «НАЕК «Енергоатом», 71504, Запорізька обл, вальний центр» Корпус «Г» (Літ. 9С, інв.
м. Енергодар, вул. Промислова, 133, тел. (6139)
№ 688/1/689)
5-38-78

№
з/п

Назва органу
управління

3 Міністерство освіти 02544052, ДНЗ «Мелітопольське вище професійне
і науки України
училище», 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Лютнева, 194, тел. (0619) 41-94-54

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

24584661.208.ЛОУЖЦП3013 Запорізька обл.,
м. Енергодар,
просп. Будівельників, 46

14,0

40 764,00

2 роки 11 місяців

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

24584661.208.ЛОУЖЦП3007 Запорізька обл.,
м. Енергодар,
вул. Промислова, 133

27,8

412 147,00

2 роки 11 місяців

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

84,4

183 510,00

2 роки 364 дні

Нежитлові приміщення з № 29 до № 33
включно 1-го поверху будівлі їдальні
(Літ. Б-1)

_

Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Інтеркультурна, 390

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснюює побутове обслуговування населення (розміщення майстерні
з ремонту побутових приладів)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета викориснайменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
тання
1 Державна казначей- 37824388, Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоград- Нежитлове приміщення 37824388.1.АААДЕГ259 Кіровоградська обл., смт Онуфріїв14,0
42 394,00
2 роки 11 місяців Для розміщення
ська служба України ської області, 28100, Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, тел. (05238) 9-15-62
ка, вул. Гагаріна, 1а
офіса

№
з/п

Назва органу
управління

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

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем
буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство
рибного господарства
України

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

25592421, Державне підприємство «Укрриба», Київ
Гідротехнічні споруди 23 ставів, З 25592421.24.ААЕЖАГ898 по Івано-Франківська обл., Калуський р-н, в межах
обл., Шевченський р-н, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а водоподаючого та випускного
25592421.24.ААЕЖАГ921 та земель Верхнянської об’єднаної територіальнрої
каналів
25592421.24.ИАДИКЕ105 громади

загальна
площа

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

65,16 га

799 330,00
станом на 31.07.2019

2 роки 11 місяців

мета використання
Розведення риби

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, Чернівецькій та Тернопільській областях, 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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
культури України

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

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

найменування

21146541, Національний заповідник «Замки Тернопілля», 47302, Частина приміщення будівлі «Гаражі» виробвул. Б. Хмельницького, 6, м. Збараж, тел. (03550) 2-10-68
ничої бази монастиря Бернардинів

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

21146541.2.АААДДЛ310 вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл.

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
97,0

119 990,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення складу для будівельних матеріалів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Управління забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
адреса, контактний телефон)
20572069, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел.:
(044) 281-74-96, 281-70-22

найменування
Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
частина приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 183 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 146 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
частина приміщення № 68 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
частина приміщення № 1 та частина приміщення № 68 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570)
приміщення № 16-29, № 35 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
2 (дві) частини приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
частина приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 149, № 176-185, частина приміщення № 175 та частина приміщення № 190 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 47 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 48 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
частина приміщення №124 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
частина приміщення № 1 та частина приміщення № 11 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
(інв. № 47570)
приміщення № 38, на 2-му поверсі будівлі пасажирського терміналу «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 55 та частина приміщення №124 на 2-му поверсі будівлі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв.
№ 47570)
приміщення № 118, № 119, № 128-134, №№ 136-138, № 160-162, № 170 на
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких
конструкцій (інв. № 47570)
приміщення № 95 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

№ 41 (1269)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахо
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
–
Київська обл.,
10,0
97 392 848,00
10 років
Розміщення та експлуатація місць із сервісного обслугом. Бориспіль,
вування пасажирів
Аеропорт
10,0
розміщення та експлуатація місць із сервісного обслуговування пасажирів
6,9
розміщення каси
14,0

розміщення виробничого персоналу

13,6

розміщення виробничого персоналу

6,4

здійснення діяльності з обслуговування пасажирів

249,6

317,9

розміщення кафе-бару, що здійснює продаж товарів підакцизної групи
встановлення вендінгових автоматів з продажу напоїв та
супутніх продовольчих товарів
встановлення вендінгового автомату з продажу напоїв та
супутніх продовольчих товарів
розміщення бізнес залу

30,9

розміщення офіса

30,4

розміщення офіса

4,0

розміщення каси

34,0

здійснення діяльності з обслуговування пасажирів

24,7

розміщення офіса

95,5

розміщення кафе-бару, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

333,0

розміщення кафе-бару, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

2,0;
2,0
3,0

6,4

розміщення виробничого (підсобного) приміщення
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відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

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

Назва органу
управління

2 Міністерство
інфраструктури
України

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

найменування
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. 47578)
частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. 47578)
частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. 47578)
частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. 47578)
5 (п’ять) частин приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. 47578)
2 (дві) частини приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (інв. 47578)
частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. 47578)
частина приміщення № 297 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
(інв. 47578)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахо
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
номер майна
дження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
–
Київська обл.,
225,0
52 287 804,00
10 років
Розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,
м. Бориспіль,
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
Аеропорт
150,0
розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
150,0
розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
30,0
розміщення магазину безмитної торгівлі, що буде здійснювати продаж продовольчих та непродовольчих товарів,
алкогольних та тютюнових виробів, який також буде здійснювати видачу продукції пасажирам затриманих рейсів
2,0; 2,0;
розміщення автоматів з продажу гарячих, холодних напо2,0; 2,0;
їв та супутніх товарів
2,0
2,0;
розміщення автоматів з продажу гарячих, холодних напо2,0
їв та супутніх товарів
2,0
розміщення автомата з продажу гарячих, холодних напоїв
та супутніх товарів
2,0
розміщення автомата з продажу гарячих, холодних напоїв
та супутніх товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і
науки України
2 Міністерство освіти і
науки України
3 Міністерство освіти і
науки України
4 Міністерство освіти і
науки України
5 Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00389216, Смілянський коледж харчових технологій НаЧастина їдальні
–
вул. Родини Бобрин177,3
538 990,00
2 роки 364 дні
Розміщення: їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
ціонального університету харчових технологій, вул. Родини
ських, 123, м. Сміла,
групи у навчальному закладі – 167,00 м2; торговельного об’єкта
Бобринських,123, м. Сміла, Черкаська обл., тел. (04733)
Черкаська обл.
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
4-04-13
групи, – 10,3 м2
02125622, Черкаський національний університет імені Б.
Частина приміщення
02125622.79.ОСНПУГ023 бульв. Шевченка, 205,
54,0
262 000,00
2 роки 364 дні Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використоХмельницького, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1,
3-го поверху адміністрам. Черкаси
вується для провадження підприємницької діяльності і становить не
тел.(0472) 37-21-42
тивної будівлі Бізнесбільш як 50 м2, використання площ загального користування, інші
інноваційного центру
види діяльності, які можна розмістити в офісних приміщеннях
00729103, Відокремлений структурний підрозділ ТальянківЧастина нежитлового при–
вул. Свято31,9
30 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів телекомунікацій,які надають поського агротехнічного коледжу Уманського національного уні- міщення в навчальному
Покровська, 80, с. Таслуги рухомого зв’язку
верситету садівництва, вул. Свято-Покровська, 80, с. Тальян- корпусі № 1 на 2-му польянки, Тальнівський
ки, Тальнівський р-н, Черкаська обл., тел. (04731) 9-42-44
версі 4-поверхової будівлі
р-н, Черкаська обл.
34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет Частина приміщення на
–
вул. Чорновола,164,
43,4
185 266,24
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової установи
банківської справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044)
1-му поверсі учбового
м.Черкаси
462-53-42
корпусу
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний
Павільйон
–
вул. Чехова, 108а,
143,6
156 316,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна – розміщення виробнинауково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в
м. Черкаси
цтва
хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
тел. (0472) 33-68-95
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, 308, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень по Черкаській області Регіонального відділення Фонду по по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви,
опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 39 (1267) від 25.09.2019 на стор. 4, інформацію щодо балансоутримувача (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) об’єкта № з/п 3 викласти в
такій редакції: «37853178, Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ», вул. Смілянська, буд. 80, оф. 22, тел. 0671005575».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство регіо
нального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства України
2 Державне агентство водних ресурсів України
3 Національна поліція
України
4 Державна служба геології
та надр України

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
04653199.20.ХВЮЯШ033 м. Чернігів, просп.
29,4
148 475,88
2 роки 11 місяців Для здійснення навчання
Миру, 21а
працівників інших підприємств з охорони праці

14233162, Чернігівська філія Державного підприємства «Державний науководослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»,
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 21а, тел.: (0462) 676-956, 676-928

Нежитлове приміщення на 3-му поверсі триповерхового блоку адмінбудівлі

01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства, 14007,
м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23
40108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області,
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел.: (0462) 61-97-60, 61-90-67
01432813, Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція Державного
геофізичного підприємства «УКРГЕОФІЗИКА», 38751, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Геологічна, 1, тел. (0532) 59-05-42

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 01034314.1. БФЦРЛО026 м. Чернігів, просп.
триповерхової виробничої будівлі
Миру, 233
Будівля стрічкової пилорами
–
м. Чернігів,
вул. Громадська, 64
Механічна майстерня; матеріальний
01432761.82.ЖЯАВНЦ054; Чернігівська обл.,
склад; будинок розбірний; будівля КПП 01432761.82.ЖЯАВНЦ050; м. Ічня, вул. Лісо01432761.82.ЖЯАВНЦ049; ва, 47
01432761.82.ЖЯАВНЦ052

50,46

201 766,81

127,5

150 528,06

130,8;
160,4;
69,0;
29,0

91 124,00;
111 745,33;
41 498,69;
55 100,00

2 роки 364 дні

Для здійснення торгівлі непродовольчими товарами
2 роки 11 місяців Для здійснення діяльності з
деревообробки
2 роки 11 місяців Для технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів

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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ 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

Частина будівлі допоміжного корпусу – 751,8 м2 (крім приміщення
№ 23), будівля виробничого корпусу очисних споруд – 44,8 м2, будівля
гаражів – 536,2 м2, навісу для сировини – 336,0 м2, будівля охорони – 5,1 м2, будівля автозаправної – 67,5 м2, будівля водонапірної насосної станції – 12,8 м2, водонапірної башти – 8,5 м2, будівлі очисних
каналізаційно-насосної станції – 43,6 м2, аеротенки – 67,6 м2, будівлі
автовагової – 116,4 м2, будівлі матеріально-технічного складу – 403,0 м2
2 Міністерство осві- 00208798, ДВНЗ «Новороздільський політехніч- Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі
ти і науки України них коледж», 81652, Львівська обл., м. Новий
Розділ, вул. С. Бандери, 8, тел. (03261) 2-44-48

1 Державна служба 38519326, ДП «Укрветсанзавод», м. Київ, вул. Б.
України з питань Грінченка, 1, тел. (044) 503-03-53
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

реєстровий номер майна
38519326.17.ЕОФТЛМ580; 38519326.17.ЕОФТЛМ576;
38519326.17.ЕОФТЛМ639; 38519326.17.ЕОФТЛМ584;
38519326.17.ЕОФТЛМ590; 38519326.17.ЕОФТЛМ573;
38519326.17.ЕОФТЛМ579; 38519326.17.ЕОФТЛМ578;
38519326.17.ЕОФТЛМ588; 38519326.17.ЕОФТЛМ593;
38519326.17.ЕОФТЛМ575; 38519326.17.ЕОФТЛМ583
Інформація відсутня

місцезнахо
дження
Львівська обл.,
Жовківський
р-н, с. ВоляВисоцька,
вул. Заруддя, 2
м. Новий Розділ,
вул. Героя України С. Бандери,10

загальна площа, м2
2393,2

20,7

вартість майна максимально
за незалежною можливий
мета використання
оцінкою, грн строк оренди
2 306 900,00
10 років Здійснення господарської
станом на
діяльності з переробки не30.06.2019
харчових продуктів тваринного
походження та виготовлення
кормових добавок (інше використання нерухомого майна)
139 630,00
станом на
31.07.2019

2 роки
364 дні

Розміщення школи, курсів з
навчання водіїв

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство оборони
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
38076799, Львівська філія Концер- Вбудовані нежитло- 33689922.15.АААААЖ733 Закарпатська обл., м. Му- 391,8
1 962 918,00
7 років
Розміщення; торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
ну «Військторгсерівс», м. Львів,
ві приміщення макачево, вул. Молодіжна
групи, – 259,5 м2; торговельного об’єкта з продажу тютюнових та алкогольних виробів – 45,4 м2;
вул. Плугова,12 а, тел. (032)
газину № 9 літ. А
(Героїв Ленінграду), 29
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 30,0 м2; виробництво хліба та хлібобу253-24-64
лочних виробів – 56,9 м2
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України, 04053,
служба України
м. Київ-53, пл. Львівська, 8, тел. (044) 272-51-59

найменування
Нежитлове приміщення

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 24/2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
7,8
26 211,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу бланків, канцелярських товарів
та надання послуг з ксерокопіювання документів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Управління
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, 6-й поверх, кімн. 37-38. За додатковою інформацією звертатися за тел.
(0512) 47-03-76, 47-04-11. 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».

9 жовтня 2019 року

№ 41 (1269)

7

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і 05407870, Державний університет «Житомирська політехніка»,
Частина нежитлових приміщень
05407870.1.ЧВДЕКЕ002 м. Житомир,
184,0
744 513,00
2 роки 364 дні
науки України
10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, тел. 0412 (24-14-22)
їдальні
вул. Чуднівська,103
2 Державна служба
02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, Нежитлове приміщення на 1-му по- АААДЕЕ883
м. Коростень,
11,1
40 985,00
2 роки 364 дні
статистики України 10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56
версі адміністративної будівлі
вул. Коротуна,1

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення їдальні в навчальному закладі
без реалізації товарів підакцизної групи
Розміщення рієлторської контори (агентство нерухомості)

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харі науки України
ківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-66-01

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Нежитлове приміщення – кімн. № 0-4 у підвалі 4-поверхової частини будівлі
–
м. Харків, вул. Бага38,7
224 500,00
навчально-адміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ. «А-4», інв.
лія, 13
№ 10131000042
найменування

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення з метою освітньої діяльності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 00216237, Новокаховський політехнічний коледж Одеського націо Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му
–
74900, Херсонська обл.,
59,3
234 716,00
2 роки 11 місяців
і науки України
нального політехнічного університету, вул. Першотравнева, 30,
поверсі навчального корпусу
м. Нова Каховка, вул. Перм. Нова Каховка, Херсонської обл., 74900, тел. (05549) 7-99-73
шотравнева, 30
2 Міністерство
38728533, Херсонська філія ДП «Адміністрація морських порВбудовані нежитлові приміщення в будів–
73000, м. Херсон, Затон
46,6
184 115,00
2 роки 11 місяців
інфраструктури
тів України» (Адміністрація Херсонського морського порту),
лі водної станції (літ. А)
№ 1, 2
України
просп. Ушакова, 4, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 22-32-48
3 Національна поліція 40108850, Управління поліції охорони в Херсонській області,
Частина нежитлового приміщення будівлі
–
м. Херсон, вул. Моло1,0
13 721,00
2 роки
України
м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, тел. (0552) 26-35-84
діжна, 6

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення кафе, бару, що здійснюють продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення інформаційно-платіжного термінала

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

1 Міністерство освіти 03922125, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51,
факс (044) 408-30-27
2 Міністерство освіти 03922125, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51,
факс (044) 408-30-27
3 Міністерство освіти 03922125, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51,
факс (044) 408-30-27
4 Державне космічне 14309669, ДП виробниче об’єднання «Київприлад», 03680,
агентство України м. Київ, вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48, 456-08-36,
факс (044) 456-02-16
5 Міністерство еко- 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
номічного розвитку 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. (044) 200-44-89,
і торгівлі України
факс (044) 226-31-81
6 Міністерство куль- 03922125, Національний музей народної архітектури та побуту
тури України
України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 21, корпус 19,
тел. (044) 526-25-27

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення (на 1-му поверсі гуртожитку № 6)
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення (на 2-му поверсі гуртожитку № 9)
Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення (на 5-му поверсі гуртожитку № 13)
Нерухоме майно – нежитлового приміщення (на 2-му поверсі будівлі Поліклініки
СМСЧ № 11)
Нерухоме майно – нежитлове приміщення (приміщення № 84 цокольного поверху
адміністративної будівлі, літера А)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
(дерев’яна споруда № 10)

–
–
–
АААГБВ718
37508596.2. ЮМЦУПР102

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
03058, м. Київ,
2,8
50 990,00
вул. Ніжинстаном на 31.07.2019
ська, 14
03058, м. Київ,
4,0
69 200,00
вул. Ніжинська,
станом на 31.07.2019
29в
03058, м. Київ,
6,0
103 800,00
вул.Миколи Голестаном на 31.07.2019
го, 7а
03680, м. Київ,
23,9
476 070,00
вул. Гетьмана, 3
станом на 31.07.2019

01103, м. Київ,
бульв. Дружби
Народів, 28
03922125.1. ЮЖВЦСД 2311 03026, м. Київ,
с. Пирогів

33,9

678 000,00
станом на 31.05.2019

24,0

364 500,00
станом на 31.07.2019

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних машин)
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних машин)
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних машин)
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на
основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики
2 роки 11 місяців Розміщення складського приміщення
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду 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 – частина нежитлового приміщення (10-й поверх будівлі
гуманітарного корпусу) загальною площею 66,7 м2, що перебуває
на балансі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, літ «А».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість
на 30.04.2019 становить 1 218 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (серпень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 4031,44 грн; мета використання:
розміщення буфету без права продажу товарів підакцизної групи у
навчальному закладі; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 24188,64 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» (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 – частина
нежитлового приміщення (10-й поверх будівлі гуманітарного корпусу)
загальною площею 66,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська,
8/14, літ «А»; 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 – 1 рік; 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
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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 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 % балансоутримувачу; 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; для забезпечення стабільної роботи орендованого майна наявність у претендентів на участь у конкурсі позитивного досвіду співпраці із закладами вищої освіти в галузі громадського
харчування від 10 років та обслуговування у сфері харчування дітей
(наявність подяк, листів, відгуків); наявність кваліфікованого персоналу від 5 осіб; наявність відповідного спеціалізованого обладнання для
забезпечення роботи закладу громадського харчування.
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; документи, які підтверджують сплату гарантійного
внеску; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній формі за підписом керівника); документальне підтвердження позитивного досвіду співпраці із закладами вищої освіти в галузі громадського
харчування від 10 років та обслуговування у сфері харчування дітей;
наявність подяк, листів, відгуків щодо харчування дітей (завірених належним чином); документальне підтвердження чисельності працівників;
документальне підтвердження наявності відповідного обладнання для
забезпечення роботи закладу громадського харчування;
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 прийняття 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.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
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ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 23.09.2019
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 113,0 м2
на третьому поверсі в новому аеровокзалі під літерою «Б-3» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прий
нято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу –
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛІЦИЯ-Львів».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право
укладення договору оренди державного
нерухомого майна, що відбувся 30.09.2019
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2
на третьому поверсі в новому аеровокзалі під літерою «Б-3» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», конкурсною комісією прий
нято рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу –
Товариством з обмеженою відповідальністю «САНФІНІТІ».
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2, яке розташоване в будівлі Галицького районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової адміністрації
України в Львівській області, конкурсною комісією прийнято рішення
про укладення договору оренди з переможцем конкурсу фізичною
особою – підприємцем – Менделем Степаном Вікторовичем.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону на право укладення договору
оренди державного нерухомого майна, що відбувся 30.09.2019
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – будівлі виробничого корпусу площею 1331,2 м2, будівлі котельні площею 589,8 м2, частини будівлі допоміжного корпусу площею
35,1 м2 (приміщення № 23) за адресою: Львівська обл., Жовківський
р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Заруддя, 2, що перебуває на балансі Жовківської Філії ДП «Укрветсанзавод», конкурсною комісією прийнято
рішення про укладення договору оренди з переможцем конкурсу –
Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехніка».

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків 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 № 8 загальною площею 346,7 м2 військового
містечка № 193 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 18.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 4882,85 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення офіса та складу; 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.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; 050-135-79-34.

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харків 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: нежитлове приміщення будівлі № 144 загальною площею 6,8 м2 військового
містечка № 172 за адресою: м. Харків, вул. Камишова, 129.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 106,03 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення магазину з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи; 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.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; 050-135-79-34.
ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:
Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове
мано – частина нежитлових приміщень площею 250,0 м2 будівлі, інв. № 21, (котельня) військового містечка № 11 за адресою:
Київська обл., м. Васильків.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.05.2019 становить 938 020,00 грн (без урахування ПДВ).
Орендна плата за перший (базовий) місяць оренди (липень
2019 р.) становить 11 596, 62 грн (без ПДВ) за умови використання об’єкта оренди для розміщення об’єкта з виробництва теплової
енергії на альтернативних видах палива.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню
на індекси інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж
орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в
рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця з моменту
укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням
індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту
укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю
за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний
звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані
в п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); 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, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної
орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді»

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
50,1 м2 (у т. ч. 22,1 м2 площа загального користування). Балансо
утримувач: ВП «Криворізьке територіальне управління» філія «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ
«Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Богданівка, вул. Осипенка, 1а. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Мироненко Н. П. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
106,8 м2. Балансоутримувач: Криворізькій коледж Національної
металургійної академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Медична, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
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орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –
ФОП Жалніна М. А. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
3,1 м2 (у т. ч. 1,0 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський національний університет залізничного
транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 6. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП
Совгіренко Г. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень загальною площею 12,0 м2 (у т. ч. 4,0 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожитки: № 1,
2, 4, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Совгіренко Г. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 30.
Контактний телефон: (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
Самбірської КЕЧ (району) про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого вйськового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс:
СамбірськаКЕЧ (району), адреса: 81400 м. Самбір, вул. Завокзальна, 13.
 ЛОТ № 1: нежитлове приміщення загальною площею
324,0 м2 в будівлі складу (інв. № 4) військового містечка № 73
за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Дрогобицька, 67.
Під розміщення виробничих приміщень з виготовлення дерев’яних
гранул (інше використання нерухомого майна).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
чинного законодавства України, становить 3 456,84 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – серпень 2019 року.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекс інфляції згідно з чинним законодавством України.
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижче, ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності.
2. Використання нерухомого військового майна за цільовим призначенням, визначеним вище.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військового управління.
4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію.
5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди.
6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.
8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення
прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги).
9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі
його в оренду.
10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж три місячні орендні
плати за базовий місяць, який вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три
місяці оренди.
11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити
умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день
після публікації цієї інформації в приміщенні Самбірської КЕЧ
району.
Телефон для довідок з питань конкурсу: (068) 729-63-69.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом
копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність,
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень;
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену
належним чином копію звiту про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларацiї про доходи або завiрену в установленному порядку копiю
звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи, з наданням повноважень; копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди –
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку
та гарантії); додатковi пропозицiї до договору оренди; повiдомлення
про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
4,0 м2 (у т. ч. 1,5 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. В. Моссаковського, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мудрак В. В. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
4,5 м2 (у т. ч. 1,5 м2 площа загального користування). Балансо
утримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Жуковського, 6-А. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Мудрак В. В. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
7,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. В. Моссаковського, 13а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
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та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мудрак В. В. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
4,0 м2 (у т. ч. 1,2 м2 площа загального користування). Балансо
утримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В.
Моссаковського, 13г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Мудрак В. В. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
7,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
вул. Паторжинського, 11а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «МегаЛінк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
63,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський державний цирк».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник –ФОП Мірошник В. П. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
29,8 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 3. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Солодкий С. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
44,0 м2 (у т. ч. 5,8 м2 площа загального користування). Балан
соутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
вул. Миру, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ФОП Перчуляк С. А. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
45,9 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Покровському районі Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Центральна, 30а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Ганза О. О. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізькій національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 34б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лавська О. А. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 10,4 м2 (у т. ч. 1,5 м2 площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізькій державний педагогічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг пр. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Білоусова Я. О. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Криворізькій державний педагогічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. О. Васякіна, 54а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Лавська О. А. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 13,5 м2 та
частина зовнішньої поверхні стіни площею 6,0 м2. Балансоут
римувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Європейська,15 . Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: дах (частини даху), стіна (частини стіни).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, нанесених державі
внаслідок незбереження групи інвентарних об’єктів інженерної
інфраструктури у складі: 2 свердловини артезіанські (інв. № 26,
27), тепломережа зовнішня (інв. № 29), водопровід (інв. № 28),
водопровід зовнішній (інв. № 13), газопровід (інв. № 30), магістральний газопровід (інв. № 31), газопровід зовнішній (інв.
№ 13), каналізація зовнішня (інв. № 228), каналізація вузька
(інв. № 229), 3 лінії електромереж (інв. № 24, 35, 47), електромережа зовнішня (інв. № 9), артсвердловина (інв. № 11), 3 пожежні водоймища (інв. № 12, 35, 36), які під час приватизації
не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Павлоградконоплепром». Балансоутримувач: ТОВ «Павлоградконоплепром» (юридична та фактична адреса Товариства: 51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 1). Мета оцінки – визначення розміру
збитків, нанесених державі внаслідок неналежного збереження державного майна. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.10.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,9 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за
подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення,
псування – інженерні мережі).
 19. Назва об’єкта оцінки: приміщення з № 4 по № 6 включно,
з № 11 по № 13 включно, № 21, з № 24 по № 31 включно, частина коридору № 3 площею 4,9 м2 першого поверху складського
корпусу (Літ. Б) та естакада, загальною площею 1102,6 м2.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди від 29.06.2016 № 1258/904/1-2.16/п, укладеного між підприємством і ТОВ «Крок Г. Т.» Балансоутримувач: ВП
«Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем»
ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут». Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «Крок Г. Т.».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель,
естакада. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 7,0 м2 будівлі та частина металевої труби – 6,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика
Білозерка, вул. 8 Березня, 1б. Мета проведення незалежної оцінки
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою внесення змін до договору оренди. Балансоутримувач:
Кам’янське міжрайонне управління водного господарства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36238357. Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та
частини даху, труба (частина труби). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 21. Назва об’єкта оцінки: металева площадка загальною
площею 4,03 м2 водозабірної споруди, реєстровий номер
36415134.5.ММСФОО019, яка розташована на території насосної станції НС-1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Вільнянський р-н, с. Вільногрушівське, вул. Набережна, 35а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне
управління водного господарства. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник: Обслуговуючий кооператив «Мікрон». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2019. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: площадки відповідного функціонального призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 3,12 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 у складі приміщення № 3 та частини коридору № 1 площею 1,95 м2, загальною площею 40,65 м2, будівлі (Літ. Д-1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 83. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: ДНЗ
«Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Васюкова В. О. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 119 загальною площею 4,0 м 2 першого поверху
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (Літ. А). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Європейська, 80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: ДНЗ «Бердянський центр
професійно-технічної освіти» Замовник – Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Соляник Т.Л. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.10.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18, 19,
загальною площею 40,3 м2 одноповерхової нежитлової будівлі
(Літ. А), інв. № 01010004. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Історична, 51. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач:
ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Чучко Л. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 25. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельні
(Літ. Г), інв. № 10310002, площею 15,0 м2, 1/3 частина димо
вої труби ІІ, інв. № 10310002, висотою 35,0 м. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Овчаренка, 164. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди, укладеного між Оріхівською
районною державною лікарнею ветеринарної медицини та ПрАТ «ВФ
Україна» за погодженням Регіонального відділення Фонду по Запорізькій області розміру орендної плати. Балансоутримувач: Оріхівська
районна державна лікарня ветеринарної медицини. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху,
труба (частина труби). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 26. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 104 та
частина приміщення коридору № 101 площею 41,9 м2, загальною площею 63,0 м2, першого поверху навчального корпусу
Бердянського машинобудівного коледжу НУ «Запорізька політехніка» (Літ. АА1А2аа1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Ба
лансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: ФОП Манасян Ш. С.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку конкурсну документацію:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою
формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватись 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, зі змінами, внесеними наказом Фонду 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, що в ньому містяться та відміткою на конверті «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 18 жовтня 2019 р. (включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 24.10.2019
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.
Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вносить зміни до інформації про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, опублікованої в газеті «Відомості приватизації» від 02.10.2019 № 40 (1268), а саме відомості щодо дати
проведення конкурсу слід читати:
«Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 18.10.2019
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6,
кімн. 37.».

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлові приміщення адміністративної будівлі загальною площею 30,5 м2, а саме: нежитлове приміщення площею
13,4 м2; нежитлове приміщення площею 9,0 м2; нежитлове
приміщення площею 8,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, 2-й Замковий провулок, 10а. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2019. Замовник: Регіональне відділення
Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник:
ФОП Хруслова Наталія Василівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного, торговельного
призначення.
 2. Частини нежитлового приміщення магазину-їдальні загальною площею 84,81 м2, що розташоване за адресою: Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 63 та обліковується на
балансі ДП «Білоцерківське лісове господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2019. Замовник: Регіональне
відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Воробйова Наталія Володимирівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення та заклади громадського харчування.
 3. Нежитлове приміщення площею 19,4 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.10.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях. Платник: ФОП Самчук Роман Григорович. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного
призначення.
 4. Нежитлові приміщення гаража площею 112,82 м2,
що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі
Українки, 88 та перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.10.2019.
Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях. Платник: ФОП Баєва Валентина Антонівна. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
торговельного призначення.
 5. 4 місця на антенно-щогловій споруді за адресою: Київська
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. О. Богданова, 2, що пере
буває на балансі казенного підприємства «Укрспецзв’язок». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 30.10.2019. Замовник:
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ПрАТ «ВФ Україна». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть
вважатися: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель, призначені для їх розміщення.
 6. Частина даху будівлі термінала «В» загальною площею 30,5 м2, розміщене за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості
об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата
оцінки: 30.09.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ПрАТ
«Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх
розміщення.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального
відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка 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, затвердженій
наказом Фонду від 16.01.2018 № 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.
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10

відомості
приватизації

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, Черкаській та Чернігівській областях не
пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50,
кімн. 612.
Конкурс відбудеться 24.10.2019 об 11.00 за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, кімн. 606,
телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації

 Об’єкт незавершеного будівництва – школа за адресою:
Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109.
Дата оцінки: буде визначено договором про надання послуг з незалежної оцінки майна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях. Платник – Регіональне відділення Фонду
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої
приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 8640 грн.
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального
відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка 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, затвердженій
наказом Фонду від 16.01.2018 № 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, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше,
ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно), за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кінм. 612.
Конкурс відбудеться 24.10.2019 о 10.00 за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, кімн. 606, телефон
для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею
64,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Коров’яковська Н. В. Дата оцінки: 30.09.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: магазин площею 13,20 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Буцький політехнічний професійний ліцей». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: вул. Центральна. 15, смт Буки, Черкаська
область. Платник робіт з оцінки: ФОП Крилов М. Д. Дата оцінки:
30.09.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень
будівлі загальною площею 66,90 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний інститут «Акорд»
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «ФОТОНІКА ПЛЮС». Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею
73,10 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місце
знаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 301, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Клапань О. В. Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цокольного
поверху (кімната № 1) чотириповерхової цегляної будівлі площею 53,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська філія інституту «Укрдіпросад». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Антоненко О. В. Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі майстерні площею 58,90 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Стуса,37, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Олійник О. П. Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адміністративної будівлі площею 1,00 м2. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової та
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лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Холодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: АТ «Укрсоцбанк». Дата оцінки: 31.08.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018
№ 47), (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіон альн ого відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на
конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності
та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію)
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із 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);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
4); 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).
Ураховуючи вимоги листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 3000 грн.;
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email:
cherkasy@spfu.gov.ua .
Останній день подання заяв: 17 жовтня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 23 жовтня 2019 року об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єкта малої приватизації комунальної власності

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
22,2 м 2 . Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м.Червоноград, вул.Ст.Бандери,11.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
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): 31.10.2019.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася в I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 3000,00 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: приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо).
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 I, II, III, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (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 Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1,2 загальною площею 34,4 м2, що знаходяться на першому поверсі
будівлі газгольдерної літ. «П-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Філія Концерну
«Техвоєнсервіс «Львівський автомобільний ремонтний завод». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Личаківська, 152.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «ГАЛ-П».
 2. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля складу (літ.
У-1) загальною площею 149,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 Об’єднаний
загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ТзОВ
«Науково-виробниче підприємство «Сенс».
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні «Ш-1» загальною
площею 539,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс «Львівський автомобільний ремонтний завод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ФОП Мартин Петро Іванович.
 4. Назва об’єкта оцінки: асфальтне замощення площею
700,0 м2 та 300,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Наукова, 7. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський
науково-дослідний радіотехнічний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Наукова, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «ОФІС 365».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 864,2 м2, а саме: № 2-12, 17, 18 площею 791,6 м2
на першому поверсі та № 21-23 площею 72,6 м2 антресоль
в будівлі ЕМБ, інструментальної дільниці літ. «У-1», що знаходяться на першому поверсі будівлі газгольдерної літ. «П-1».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152.
Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс «Львівський автомобільний ремонтний завод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032)
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «ГАЛ-П».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення цеху ремонту кабін і кузовів літ. «І-1» загальною площею
980,2 м2, що знаходяться на першому поверсі. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152. Балансоут
римувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс «Львівський автомобільний
ремонтний завод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «ГАЛ-П».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – робочі
кабінети № 22 (308), 25 (305), 40(401), 44(437), 45(436) загальною площею 838,2 м2 на третьому та четвертому поверхах чотириповерхового приміщення. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2. Балансоутримувач (орендодавець): Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
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вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, пл. Петрушевича, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки:
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 16 за
планом) площею 11,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку
(літ. «А»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а. Балан
соутримувач: Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». 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., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська,
7а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
р (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 4 за
планом) площею 7,8 м2 в одноповерховій будівлі по оформленню вантажів (літ. «Д»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий»,
вул. Східна, буд. 3. Балансоутримувач: Філія «УкрінтеравтосервісЗакарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укр
інтеравтосервіс». 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., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий»,
вул. Східна, буд. 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 17)
площею 9,5 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2. Балансоутримувач:
Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». 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., Ужгородський р-н, с/рада Соломонівська, МАПП
«Тиса», буд. 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2019 р (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».
 11. Назва об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців
площею 160,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Балансоутримувач: Волинська
філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Ільїн Богдан
Олександрович.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина котельні газової площею
261,4 м2 та теплові мережі протяжністю 790 м. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8. Балансоутримувач: Горохівський коледж Львівського
національного аграрного університету. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 45700,
Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки: ТзОВ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛИНЬ».
 13. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставів, а
саме: Зимувальні (6 шт.), Аська, Баська, Большой, Зимувальні
Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха 3, Лабаниха, Мостовий,
Ново-Большой, Перелка, Несвіч головний та обводний канал НГ.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н,
с. Несвіч. Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Захід-сітка».
 14. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтобетонного покриття площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44731,
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58. Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
44731, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг,
вул. Левінцова, 58. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ
«Укргазбанк».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина вагону-будинку модульного типу Б-1 площею 8,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с/рада Млинівська. Балан
соутримувач: Волинська митниця ДФС. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
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для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(033) 224-80-24. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 44110,
Волинська обл., Ратнівський р-н, с/рада Млинівська. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
 16. Назва об’єкта оцінки: частина службово-виробничої будівлі площею 16,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332,
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 44332,
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк».
 17. Назва об’єкта оцінки: вагон-будинок модульного типу
(літер М-1) загальною площею 12,9 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на
Бухарест), 1 км + 113 м. Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 44110,
Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км + 113
м. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ТОВ «САЙРУС-ГРУП».
 18. Назва об’єкта оцінки: частина учбового корпусу № 5 (Модуль) площею 200,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Балансоутримувач:
Луцький національний технічний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 43018,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки: ТзОВ «Саламандра».
 19. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
«А-9» площею 44,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2019 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки: ТзОВ «Октава».
 20. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: склад
№ 1 літера «Ж-1» загальною площею 495,4 м2, склад № 2 літера
«З-1» загальною площею 207,2 м2, овочесховище загальною
площею 341,7 м2, автовага загальною площею 41,0 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки: 45523, Волинська обл., Локачинський
р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а. Балансоутримувач: Державна
установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 45523,
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: Фермерське господарство
«СТ РАНЧО».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – 7, 11, 12,
18, 19 – 3000,00 грн; для об’єктів № 8 – 10, 14 – 17 – 2400,00 грн; для
об’єкта № 13 – 5690,00 грн; для об’єкта № 20 – 5000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо); для об’єктів № 2, 3, 20 – окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначеннями (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість); для об’єктів № 4,
14 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість; для
об’єктів № 5, 6, 11, 12, 16 – приміщення, частини будівель (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість); для об’єкта № 13 –
споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України 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 державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71;
(032) 261-62-04, (031) 261-38-83, (031) 263-00-73, (033) 224-80-24.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів малої приватизації комунальної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво котельні
кварталу «Левада» площею 113,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 «й». Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: КП ЧУБіІ «Будінвест». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
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): 30.09.2019. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях.
 2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво котельні
кварталу «Левада» площею 697,4 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 «є». Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: КП ЧУБіІ «Будінвест». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон
замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
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): 31.10.2019. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях.
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та
доповнення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958)
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна,
що склалася в I півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 5000,00 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: об’єкти незавершеного будівництва.
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 I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (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 Регіональним відділенням Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу, включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях 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 приміщення складу (літ.
«Е») загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Медичний центр реабілітації дітей з соматичними
захворюваннями МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Маріїнська, 3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електрон
на адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з обліком – 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – вересень – жовтень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Укрсиббанк»
(код ЄДРПОУ 9807750); тел. 786-81-11.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
читального залу бібліотеки учбового корпусу загальною площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна (Ковальска), 1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
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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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
фізична особа – підприємець Чебаненко Ніна Петрівна (код ЄДРПОУ
1422400060); тел. 743-44-65.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудовне приміщення
першого поверху (балкону) у 9-проверховій будівлі загальною
площею 29,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника 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) – вересень – жовтень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: суб’єкт підприємницької діяльності – фізична
особа Стацишин Євген Андрійович (код ЄДРПОУ 2484106319); тел.
068-116-50-50.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина горищного приміщення та
частина покрівлі загальною площею 17,0 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «УкрНДІМФ». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а. 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ
22859846); тел. 734-12-68.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 4-поверхової будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Південноукраїнський державний педагогічний університет
ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дігтярна, 24. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Рябуха Олександр Миколайович (код ЄДРПОУ 2893411351); тел. 067-482-82-61.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Південноукраїнський державний педагогічний університет
ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Отамана Головатого, 19/21. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Рябуха Олександр Миколайович (код ЄДРПОУ
2893411351); тел. 067-482-82-61.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху будівлі загальною площею 23,22 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний проектноконструкторський інститут морського флоту». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСЕРВІС – ТМТ» (код ЄДРПОУ 34800720); тел.
048-799-92-08.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 79, 8689 на другому поверсі лабораторного корпусу загальною площею 127,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний
інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Центр підготовки моряків «АВАНТ» (код ЄДРПОУ
32334224); тел. 718-37-92.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 2-му поверсі в 4-поверховій будівлі управління № 3 (інв. № 0725560)
загальною площею 44,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 25948585);
тел. 7777810.
 10. Назва об’єкта оцінки: майданчик, вимощений бетонними
плитами, загальною площею 13,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій «Салют». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Сергія Вармамова, 28. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: фізична особа – підприємець Козлова О. В. (код ЄДРПОУ
2753615864).
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення одноповерхової будівлі (інв. № 4802) загальною площею
13,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівський морський торговельний порт. Місцезнаходження об’єкта
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оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Українсько-амеріканське спільне підприємство «ТРЕЙС»
(код ЄДРПОУ 19055067); тел. 345555.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею
87,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ
«Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 3/5. 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, 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ВКФ «ОПТИКА-МЕД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 21026630);
тел. 47-46-03.
 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаражів в будівлі (інв.
№ 086200) та фундамент автомобільних ваг на відкритому майданчику в тилу причалу № 28 (інв. № 064518) загальною площею 130,18 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33139052); тел.
729-34-01 Инна.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення вбудованої
частини холу на першому поверсі адміністративно-аудиторного
корпусу (блок «А») загальною площею 1,0 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний морський
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 34. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: фізична особа – підприємець Страйстар Тетяна Борисівна
(код ЄДРПОУ 2604308329); тел. 050-1647929.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі та частина
технічного поверху загальною площею 45,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Санаторій «Одеський». Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Рибача Балка, 3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846); тел. 734-12-68.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 7, 8 в
одноповерховій будівлі складу (літ. «А») загальною площею
333,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія
«Одеське управління військової торгівлі» Концерну «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, 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець Гріб Владислав Миколайович (код
ЄДРПОУ 2489416573); тел. 787-02-37.
 17. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху
2-поверхової адміністративної будівлі ТЄК паромного комплексу, інв. № 4625, загальною площею 14,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «МЕРИДІАН» (код ЄДРПОУ 32394383); тел. 0637353171.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу загальною площею 57,9 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний
інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство
з обмеженою відповідальністю «Сегед» (код ЄДРПОУ 19215499);
тел. 37-80-55.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
23,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт
з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сегед» (код
ЄДРПОУ 19215499); тел. 37-80-55.

 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення протира-

дійційного укриття, обліковий № 56012, літ. «Г», загальною
площею 105,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЗАТ «Одеса – чай». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Маразліївська, 1а. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр
естетичного виховання «Золоті сторінки» (код ЄДРПОУ 40201967);
тел. 063-709-8885.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення виробничоадміністративно-побутового комплексу загальною площею
83,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«ОМТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свята Катерина – Одеса»
(код ЄДРПОУ 32120543); тел. 728-71-17.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху
будівлі управління порту загальною площею 38,8 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна
площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961); тел.
780-16-93.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на
першому поверсі двоповерхового адміністративного корпусу
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Миколаївська дорога,
172. 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 9807750);
тел. 786-81-11.
 24. Назва об’єкта оцінки: частина коридору на 5-му поверсі
навчально-лабораторного корпусу № 2 (НЛК № 2) загальною
площею 24,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – підприємець
Бернавський Анатолій Олексійович (код ЄДРПОУ 2497313713); тел.
067-762-99-13.
 25. Назва об’єкта оцінки: облаштований бетонний майданчик загальною площею 31,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Одеське обласне виробниче управління по
водному господарству. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Льва Симиренка, 33б. 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код ЄДРПОУ 14333937);
тел. (095) 289-55-55.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного
майна України 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 по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2
до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 вище 7540 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 17.10.2019. 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.
Телефон для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться 23.10.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
№ 101, 102. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ
«Одеський автоскладальний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеса, вул. Отамана Головатого, 62. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою продажу
шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс
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замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна адреса замовника
конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(основні засоби) згідно з аналітичним обліком – 2 приміщення. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту оцінки вище 7540,00 грн комісією з конкурсного
відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду державного
майна України від 16 січня 2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсна 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 11.10.2019. 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, (048) 731-50-28, (048)
731-50-29.
Конкурс відбудеться 18.10.2019 о 15.00 у Регіональному відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях 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 приміщення № 63 та прим.
№ 64, 65 на другому поверсі будівлі комбінату побутового
обслуговування загальною площею 71,76 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс»
філія «Одеське управління військової торгівлі». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Військової Слави, 16а. 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) – вересень – жовтень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ГО «Центр польської культури «Аккерман» (код ЄДРПОУ 33578811); тел. 097-714-65-67.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 9, 10
будівлі контори (літ. Ю) загальною площею 43,1 м2. Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: – . Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. 4-й Житомирський, 21а. 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Брегуца Юрій Броніславович (код ЄДРПОУ 29001056120);
тел. 067-55-66-056.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 1096,4 м 2. Найм ен ув ання бал анс оу т
римувача 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, 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державний університет інфраструктури та технологій (код ЄДРПОУ 41330257); тел. 098-72-88893 Олена Анатоліївна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина холу на першому поверсі
навчального корпусу № 2 загальною площею 2,0 м2. Наймену
вання балансоутримувача 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, 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Яковлев Олег Борисович
(код ЄДРПОУ 2341521079); тел. 096-680-52-82.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого
поверху навчального корпусу № 4 загальною площею 5,33 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 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) – вересень – жовтень, інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Коваленко Раїса Олександрівна (код ЄДРПОУ 1853119541); тел. 098-053-33-63.
 6. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 10149,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Митна, 1/1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «ПРІСТА-ОЙЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 31461055); тел.
729-34-72 Кривда М. Д.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому
поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 301,3 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний
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морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 59. 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) – вересень – жовтень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА-ТУРКМЕНІСТАН» (код ЄДРПОУ
40255389); тел. 093-93-79-099.
 8. Назва об’єкта оцінки: відкритий майданчик на території
Одеського морського вокзалу (інв. № 073014) загальною площею 35,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, 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) – вересень –
жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІ
МАРЕ» (код ЄДРПОУ 38188559); тел. 773-40-71.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 40,0 м2. Найменування балан
соутримувача 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа-підприємець Воропаєва
Ганна Олексіївна (код ЄДРПОУ 2838209582); тел. 7999266.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду
державного майна України 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 по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка
№ 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вище 7540,00
гривень комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 6 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 11.10.2019. 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.
Конкурс відбудеться 18.10.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Одеській
та Миколаївській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору
оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Місце на даху будівлі 26,1 Миколаївська
та нежитлове приобл., м. Баштанка,
міщення
вул. Промислова, 15

Балансоутримувач
7 ДПРЧ ГУ ДСНС України
у Миколаївській області

Дата
оцінки
30.09.19

2 Місце на даху будівлі 17,0 м. Миколаїв, вул. 2-га ГУ ДСНС України у Мико- 30.09.19
Екіпажна, 1 (вул. Во- лаївській області
лодарського, 1)
3 Місце на даху та міс- 17,0 м. Миколаїв,
ГУ ДСНС України у Мико- 30.09.19
це біля будівлі
вул. Привільна, 136б лаївській області
4 Частина холу
першого поверху
п’ятиповерхової будівлі лікарні

10,2 м. Миколаїв,
вул. Флотська, 71

Державна установа «Те- 30.09.19
риторіальне медичне
об’єднання МВС України
по Миколаївській області»

5 Нежитлове приміщення першого поверху
п’ятиповерхової
будівлі

26,1 м. Миколаїв, просп.
Миру, 22

ДП «Житлобуд»

6 Приміщення гаражів
№ 11, 12, 13

86,7 м. Миколаїв, вул. Об- НДІ «Миколаївська астро- 30.09.19
серваторна, 1
номічна обсерваторія»

7 Пункт заправки з
операторною; насосна; обладнання у
кількості 14 од.

65,2; м. Миколаїв, вул. За- Миколаївська філія ДП
61,8 водська, 23/20
«Адміністрація морських
портів України» (адміністрація Миколаївського
морського порту)

30.09.19

30.09.19

8 Приміщення першого 85,4 м. Миколаїв, просп.
поверху № 21, 22а в
Героїв України, 93
приміщенні магазину
житлового будинку

Філія «Одеське управління 30.09.19
військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс»

9 Частина даху будівлі
адміністративного
корпусу

Відокремлений підрозділ 30.09.19
«Південна електроенергетична система ПрАТ
«Національна енергетична
компанія «Укренерго»

144,0 Миколаївська обл.,
м. Вознесенськ,
вул. Київська, 279а

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2

Адреса об’єкта оцінки

Балансоутримувач

Дата
оцінки

1 Нежитлове приміщення 14,2 м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9

Державна фіскаль- 30.09.19
на служба України

2 Гідротехнічні споруди
рибогосподарських
технологічних водойм
(ставки нерестові 1-44)

ДП «Укрриба»

–

Миколаївська обл., Снігурівський р-н, в межах земель Кисилівської с/р, за
межами села Максимівка

30.09.19

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в
запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не
більше 5 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; підтвердних документів; 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 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 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта
оцінки – нежитлові приміщення, дахи, гідротехнічні споруди.
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.
До підтвердних документів належать: 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).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він
залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку
майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого
майна (нежитлові приміщення, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,5 тис. грн;
гідротехнічні споруди – 10,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться 24.10.2019 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до
сектору документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи:
(0512) 47-04-11.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Одеській та
Миколаївській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будівлі Апеляційного суду Одеської області загальною площею
319,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24а. 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Павленко Тарас Павлович
(код ЄДРПОУ 3040325297); тел. 0674841912.
 2. Назва об’єкта оцінки: окремо виділена частина споруди
№ 121 загальною площею 43,5 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шевченко Валентина Василівна (код ЄДРПОУ 2223105647);
тел. 067-156-82-02.
 3. Назва об’єкта оцінки: окремо віділена частина споруди
№ 226 загальною площею 30,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. 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) –
вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шевченко Валентина Василівна (код ЄДРПОУ 2223105647);
тел. 067-156-82-02.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень у
вигляді твердого покриття в фойе окремо розташованого спального корпусу (літ. Г) загальною площею 6,0 м2. Найменування ба
лансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний)
кліничний санаторій ім. Чкалова». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Французький бульвар, 85. 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гербей Людмила Василівна
(код ЄДРПОУ 1868508046); тел. 067-559-27-48.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля пральні загальною площею 1172,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДСП «Одеський ДМСК». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса. Вул. Братів Поджіо, 10. Мета проведення оцінки: визна-
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відомості
приватизації

чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СЕВРОСАН» (код ЄДРПОУ
38225329); тел. 067-466-05-24.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля
загальною площею 604,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 4а. 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) – вересень – жовтень, інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛІМОНІУМ» (код ЄДРПОУ
43071347); тел. .
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі заводоуправління (інв. № 100089) загальною площею 33,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Гефта, 3. 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) – вересень – жовтень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Марін порт сервіс» (код ЄДРПОУ 41422562);
тел. 097-588-71-08.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу Фонду
державного майна України 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 по всіх об’єктах наведені у № за порядком 4 строки додатка 2
до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єктах оцінки № 1, 2, 3, 4, 6, 7 вище 7540 гривень
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна по об’єкту оцінки № 5 вище 7740 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 17.10.2019. 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.
Телефон для довідок (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
Конкурс відбудеться 23.10.2019 об 11.00 у Регіональному
відділенні Фонду по Одеській та Миколаївській областях (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503).

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

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м 2. Місцез нах од ження об’єкта: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12. Балансоутримувач: Індустріальнопедагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.09.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП
Козін Д. Е. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 4
500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: громадський будинок (навчального корпусу) загальною площею 863,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Монастирська, 6, м. Полтава. Балансоутримувач: Національна академія статистики, обліку та аудиту. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.09.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: Вищий
навчальгний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі
будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування. Максимальна вартість надання послуг з
оцінки майна становить 6 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 2 загальною площею 40,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська область. Балан
соутримувач: Миргородський художньо-промисловий коледж імені
М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
30.09.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП
Хухра Л. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів харчування. Максимальна вартість надання
послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 32,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 20,
с. Опішня, Зіньківський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач:
Головне управління Національної поліції в Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2019. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській об-
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ластях. Платник виконаних робіт: ФОП Піскун А. Ю. Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельнаадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
харчування. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна
становить 4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення.
В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 18.10.2019 включно.
Конкурси, відповідно до Положення, відбудуться у Регіо
нальному відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 24.10.2019 о 10.00 за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й
поверх, кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для
довідок (05322) 2-89-58

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Рівненській
та Житомирській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля складу «У-1» площею 97,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська,106. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс
замовника конкурсу: (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) .
Платник робіт з оцінки: ФОП Аніскіна Валентина Антонівна.
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): 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу площею 28,4 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 53. 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) 2686-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Сухецький Ярослав Богданович.
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): 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини будівель.
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) та 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 державного майна України по Рівненській та Житомирській областях о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за
адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській та
Житомирській областях 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.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації,
окреме майно – нежитлова будівля складу літ. Г-1 площею
80,6 м2 та нежитлова будівля складу літ. Д-1 площею 178,1 м2,
загальною площею 258,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», код
за ЄДРПОУ 14072049. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
пров. Кузнечний, 4/6.
Мета проведення оцінки: ідентифікація невід’ємних поліпшень
орендованого майна, здійснених орендарем за рахунок власних
коштів за згодою орендодавця під час оренди, визначення ринкової
вартості орендованого майна, що приватизується шляхом викупу
орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, та ринкової вартості невід’ємних поліпшень з компенсацією вартості невід’ємних
поліпшень, здійснених орендарем за рахунок власних коштів.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – нежитлова будівля
складу літ. Г-1 площею 80,6 м2 та нежитлова будівля складу літ. Д-1
площею 178,1 м2, загальною площею 258,7 м2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на (за останній звітний період) – інформація
відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 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): 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,1 тис. грн.
Термін виконання послуг з оцінки не більше ніж 15 календарних
днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
окремих будівель, зокрема порівняної площі, комплексів будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 12,8 м2 будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі 3 ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області, код ЄДРПОУ
38242758. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87533, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Флотська, 66.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Управління громадського харчування та торгівлі».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,6 м2 першого поверху будівлі, що перебуває на балансі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, код ЄДРПОУ
00493741. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гаврилова Т. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
першого поверху 7-поверхового навчального корпусу У-2 (інв.
№ 10131000016, Літ. «Б-7») загальною площею 32,4 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код ЄДРПОУ 02071180. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кирпичова, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Добролюбова А. Ю.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 10 першого поверху 14-поверхового навчальноаудиторського корпусу У-1 (інв. № 10131000096, літ. «В-14»)
загальною площею 23,8 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
код ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Кирпичова, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Добролюбова А. Ю.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 та частина даху коперу
стовбуру № 2 на 2 підйоми площею 1,0 м2, що перебуває на ба-
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лансі Відокремленого підрозділу «Шахта «Центральна» Державного
підприємства «Мирноградвугілля», код ЄДРПОУ 33839076. Місце
знаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна 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 державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 7. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення: кімнати №
2-22, 2-21, 2-20, 2-9, 2-8, 2-31, частково № 2-10, 2-11, 2-12
другого поверху 5-поверхової будівлі учбового корпусу (інв.
№ 10310007, Літ. В-5) загальною площею 118,47 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Регіональний
центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та
промисловості», код ЄДРПОУ 02547820. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, бульв. Богдана Хмельницького, 30.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чорна В. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімн. 13, 14, 15, 16, 17 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
гуртожитку, реєстровий номер майна 02071197.1.ЯГЛКУС020
(інв. № 61436, літ. А-4) загальною площею 89,8 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код ЄДРПОУ 02071197. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Бакуліна, 12.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Масалітіна О. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення –
кімн. № 30, 31, 32 на першому поверсі двоповерхової будівлі
лабораторного корпусу «Е-2» (інв. № 35697) загальною площею
90,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Харківський науково-дослідний
інститут комплексної автоматизації», код ЄДРПОУ 14072049. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне виробниче підприємство «Квітень».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 330,8 м2, а саме: аудиторія № 107
площею 20,3 м2; аудиторія № 115 площею 30,7 м2 на першому поверсі; аудиторія № 314 площею 20,8 м2; аудиторія № 315
площею 85,1 м2 на третьому поверсі; аудиторія № 411 площею
41,2 м2; аудиторія № 415 площею 20,6 м2 на четвертому поверсі у чотириповерховій будівлі лабораторного корпусу (інв.
№ 101311002, реєстр. № 02070714.1.ОВБЛВГ085); аудиторія
№ 310 площею 48,3 м2; аудиторія № 318 площею 63,8 м2 на третьому поверсі у чотириповерховій будівлі навчального корпусу
(інв. № 101311001, реєстр. № 02070714.1.ОВБЛВГ084), що перебувають на балансі Східноукраїнського національного університету
ім.В.Даля, код ЄДРПОУ 02070714. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: КЗ «Луганська обласна мала академія наук
учнівської молоді».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване
приміщення (аудиторія № 326) площею 32,6 м2 на третьому
поверсі п’ятиповерхової будівлі головного корпусу (інв.
№ 101311250, реєстр. № 02070714.1.ОВБЛВГ086), що перебуває
на балансі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля,
код ЄДРПОУ 02070714.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93406, Луганська обл., м. Сєве
родонецьк, просп. Центральний, 59а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: КЗ «Луганська обласна мала академія наук
учнівської молоді».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 12. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративно-побутового
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комбінату, що перебуває на балансі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина сходової клітки
площею 2,0 м2 (поз. III) на першому поверсі адміністративнопобутового комбінату рудника № 7, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Соледар, вул. Лермонтова, 1
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»,
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 14. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 холу на першому поверсі адміністративно-побуто
вого корпусу рудника № 4, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський
р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 коридору на першому поверсі будівлі контори рудника № 1, 3, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, 14.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 16. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 коридору на першому поверсі будівлі АПК рудника
№ 8, що перебуває на балансі Державного підприємства «Артемсіль»,
код ЄДРПОУ 00379790.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський
р-н, с. Парасковіївка, вул. Гірників, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 17. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімн. № 15 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового
корпусу (інв. № 10310006, літ. А-3), реєстровий номер майна
02547843.1.ЖФФАСР001, загальною площею 8,3 м2, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного закладу «Харківське вище професійне училище будівництва», код ЄДРПОУ 02547843.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, Салтівське шосе, 123.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Івченко М. І.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 18. Найменування об’єкта оцінки: тепломережі смт Миронівський сталевий трубопровід загальною протяжністю 32 600,0
пог. м, у складі розподільчих та квартальних тепломереж: теплова мережа 8-го кварталу № 8 по вул. Миру загальною довжиною 2118,0 пог. м, теплова мережа 10-го кварталу по вул.
Миру загальною довжиною 1564,0 пог. м, теплова мережа 13-го
кварталу по вул. Миру загальною довжиною 1818,0 пог. м, теплова мережа 14-го кварталу загальною довжиною 1896,0 пог.
м, теплова мережа розподільчі трубопроводи 16 та 17 квартал
по вул. Шкільній «Лікарняний квартал № 16, 17» загальною довжиною 6842,0 пог. м, теплова мережа розподільчі трубопроводи 20-го кварталу по вул. Театральній загальною довжиною
10016,0 пог. м, теплова мережа розподільчі трубопроводи
«Шевченківський» по вул. Будівельників, Заводська загальною

довжиною 6760,0 пог. м, теплова мережа розподільчі трубопроводи вул. Миру загальною довжиною 1586,0 пог. м, що перебувають на балансі Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі», код ЄДРПОУ 00131268. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
84791, Донецька обл., Бахмутський р-н, смт Миронівський.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДТЕК Миронівська теплова електроцентраль».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 3,9 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки технологічних споруд, зокрема аналогічного функціонального
призначення.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650), (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені 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, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів для об’єктів оренди). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком
3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні
Фонду державного майна по Харківській, Донецькій та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний,
буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції:
9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити:
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛь
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення оцінки державного майна

 Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: трактор
колісний Т-40 (інв. № 776), автомобільний кран КС-3562 (інв.
№ 714), універсальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільний кран КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка для
іспитів (інв. № 7383), компресор (інв. № 5259), електрокомпресор (інв. № 5527), насос для відкачки води з відсіків (інв.
№ 7025), насос для відкачки води з відсіків (інв. № 6999), насос
пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний компресор
ВУВ-45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173), що перебуває на балансі ТОВ «Столична судноплавна компанія», за адресою:
м. Херсон, Карантинний Острів, 1.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Регіональне відділення
Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні в електрон
ній формі (наказ Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 01.10.2019 № 531).
Запланована дата оцінки 30.09.2019.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: ідентичні та/або аналогічні КТЗ; машини та
обладнання відповідного функціонального призначення. Очікувана
найбільша ціна послуг з оцінки: 7,0 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію 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 документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4); 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); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент, та строку виконання робіт (не
більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені
за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3), 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 «Оцінка об’єктів
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приватизації

в матеріальній формі»: спеціалізації 1.2. «Оцінка машин і обладнання»; 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів». Документи щодо
практичного досвіду, які не будуть складені за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в Херсон
ській 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.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежних
оцінок об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Орієнтовна
дата оцінки

№ Назва об’єкта ПлоАдреса
з/п
оцінки
ща, м2 об’єкта оцінки

Балансоутримувач

Платник
Очікувана
робіт з
оцінки найбільша
об’єкта ціна надання послуг з
оцінки/грн

1 Нежитлові
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

157,4 м. Київ,
ДП «Національний
ТОВ «Ксі 30.09.2019
вул. Володи- академічний театр
Арт Груп»
5000
мирська, 50 опери та балету Украї
ни імені Т. Г. Шевченка»

2 Нежитлове приміщення

54,6 м. Київ, Клов- Український науковоський узвіз, практичний центр
13а
ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і
тканин МОЗУ

ФОП
Шумейко
Н. Х.

30.09.2019

3 Нежитлові приміщення

118,5 м. Київ,
вул. П. Майбороди, 19

ДУ «Територіальне
медичне об’єднання
МВС України по
м. Києву»

ТОВ
«Салюсфарм»

30.09.2019

4 Нежитлові приміщення

49,78 м. Київ,
вул. Митрополита Василя
Липківського, 36

Державна наукова
установа «Інститут
модернізації змісту
освіти» (ІМЗО)

ДЮСШ
30.09.2019
«Юний
4500
Спартаківець»

5 Нежитлові приміщення

492,9 м. Київ,
ДП «Спортивний
вул. Ю. Іллєн- комплекс «Авангард»
ка (Мельникова), 48

ТОВ «Фіт- 31.10.2019
нес Трей5500
дінг»

6 Нерухоме
майно, а саме:
приміщення допоміжного корпусу (літ. «Б»)
та бокс-гаража
(літ. «В»)

914,5
(у т. ч.
491,0
та
423,5)

м. Київ,
ДП «Спецагро»
вул. Генерала Шаповала
(Механізаторів), 6

ТОВ «НВК 31.10.2019
«Техім7500
пекс»

61,7 м. Київ,
Національний авіаційпросп. Космо- ний університет
навта Комарова, 1, корпус
№ 4а

ТОВ
30.09.2019
«Смарт
4500
Документ
Сервіс»

7 Нежитлове приміщення

4500

5000

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

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

Адреса
об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

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

1 Частина даху та 14,0 м2 м. Київ,
Державний комітет
частина техніч- (у т. ч. вул. Проріз- телебачення і радіоного поверху – 4,0 м2 на, 2
мовлення України
об’єкт культурта
ної спадщини
10,0 м2)

ТОВ
«лайфселл»

2 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

62,8

ФОП
31.08.2019
Атрошенко
5 000
В. А.

3 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

33,28 м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- Шаповало- 30.09.2019
Печерський історико- ва С. С.
5 000
культурний заповідник

4 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

24,6

м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- ДавиПечерський історико- дов С. В.
культурний заповідник

5 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

35,3

м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- Вандалов 30.09.2019
Печерський історико- ський С. В.
5 000
культурний заповідник

6 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

42,5

м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- Вандалов 30.09.2019
Печерський історико- ський С. В.
5 000
культурний заповідник

7 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

38,5

м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- Копайго- 30.09.2019
Печерський історико- ренко В. В.
5 000
культурний заповідник

м. Київ,
НТУУ «Київський попросп. Пере- літехнічний інститут
моги, 37а
ім. І. Сікорського»

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01

!

31.08.2019
4 500

30.09.2019
5 000

Продовження таблиці

Адреса
об’єкта
оцінки

Платник
робіт з
оцінки
об’єкта

Орієнтовна дата
оцінки

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки

Площа, м2

8 Частина нежитлового приміщення

12,8

м. Київ,
Вища кваліфікаційна
вул. Генера- комісія суддів України
ла Шаповала
(Механізаторів), 9

9 Частина нежитлового приміщення

4,0

м. Київ,
НТУУ «Київський полі- ТОВ «МПС 30.09.2019
вул. Металіс- технічний інститут ім. «Постірай4500
тів, 3
І. Сікорського»
Ка!»

10 Нежитлове приміщення

28,5

м. Київ,
вул. Братська, 12

11 Нежитлове приміщення

30,5

12 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

17,15 м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- ВозіяПечерський історико- нов О. О.
культурний заповідник

30.09.2019

13 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

17,15 м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- ВозіяПечерський історико- нов О. С.
культурний заповідник

30.09.2019

14 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

39,4

м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- ГайоПечерський історико- вий М. В.
культурний заповідник

30.09.2019

15 Нежитлове
приміщення –
об’єкт культурної спадщини

30,8

м. Київ,
вул. Лаврська, 9

Національний Києво- КиянченПечерський історико- ко Д. Г.
культурний заповідник

30.09.2019

Балансоутримувач

Київська
30.09.2019
міська
4500
дирекція
АТ «Укрпошта»

ДПТНЗ «Київське вище ТОВ «ДОпрофесійне училище САФ»
водного транспорту»

м. Київ,
ДП «Державний
бульв. Л.
науково-дослідний
Українки, 26 та проектно-вишуку
вальний інститут
«НДІпроектреконструкція»

Очікувана
найбільша
ціна надання послуг з
оцінки/грн

ФОП
Горшкова Д. Б.

31.08.2019
4500
31.08.2019
4500

5000

5000

5000

5000

Конкурси відбудуться 23 жовтня 2019 року о 15.00 в Регіо
нальн ому відділенні Фонду державного майна України
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 17 жовтня 2019 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «23» жовтня 2019
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – Регіон альн е відділення Фонду
по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення,
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних
пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові 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
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 25.09.2019, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нерухомого майна, а саме: будівель дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку «Юність», розташованих за
адресою: вул. Піонерська, 2 у смт Берегомет Вижницького району
Чернівецької області, які згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 853-р «Про віднесення
будівель дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність»
до сфери управління Фонду державного майна» віднесені до
сфери управління Фонду державного майна України, з метою визначення справедливої вартості нерухомого майна для відображення її результатів у бухгалтерському обліку, визнано суб’єкта
оціночної діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю
«ІВ ГРУП». Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 28,5 тис. грн.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 16.09.2019
1. По об’єкту: частина холу площею 5,0 м2 на третьому поверсі
будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, пров. інженера Корсакова, 47 переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
2. По об’єкту: частина холу площею 4,0 м2 першого поверху навчального корпусу, що перебуває на балансі Херсонського політехнічного коледжу, за адресою: м. Херсон, вул. Небесної сотні, 23 переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
3. По об’єкту: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу
Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 44 переможець конкурсу – ПП «Радикал».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
4. По об’єкту: вбудовані приміщення загальною площею 23,5 м2
на першому поверсі будівлі літ. «З», що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 20 переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
5. По об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 65,3 м2,
що перебуває на балансі РСЦ МВС в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, 74 переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 18.09.2019
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Рабець
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 34 площею 18,6 м2 на 3-му поверсі
адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Регіо
нального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях, за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, з
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –
3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –1800 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову
Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 14 площею 43,6 м2 на першому
поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Він
ницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони, за адресою: 21020, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11, з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 2 – № 17 загальною площею 381,9 м2 на 4-му поверсі навчального корпусу № 4, що перебувають на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця,
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 9, з метою укладення договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1750 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
Дніпропетровська, Запорізька 
та Кіровоградська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 02.10.2019 № 12/01-129-РП прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – клубу школяра, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Можайського, 8б та
перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за
ЄДРПОУ 00178353).

Івано-Франківська, Чернівецька
та Тернопільська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 30.09.2019 № 96 прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами окремого майна у складі:
будівля ветеринарної лікарні (А) загальною площею 81,5 м2; гараж
(Б) загальною площею 33,8 м2 за адресою: Івано-Франківська обл.,
Галицький р-н, с. Маріямпіль, вул. Набережна, 49.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04.10.2019 № 0042-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності, окремого майна – будівлі їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 м2, що знаходиться за адресою: Черкаська
обл., Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94 а, шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Балансоутримувач – відсутній.

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047

Загальний тираж 1 000
Зам. 3049040

Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

