засновано у вересні

1993 року

№

46 (1274), 13 листопада 2019 року

відомості
приватизації
видання

у номері
Мала приватизація

1

Результати продажу об’єктів
малої приватизації
Продаж об’єктів малої
приватизації

1

Вінницька та Хмельницька
області

2

Київська, Черкаська та
Чернігівська області

4

Рівненська та Житомирська
області

14

Апарат Фонду

Оренда

4

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду
Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна

7

Інформація регіональних
відділень Фонду

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

8
15

Оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

До уваги оцінювачів

16

16

Наказ від 30.10.2019
№ 1060 «Щодо анулювання
сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності»
Наказ від 31.10.2019
№ 1069 «Щодо анулювання
сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності»

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «АС-МЕДІА»
(044) 500 05 06
smartpress.com.ua
(044) 353 88 15
(095) 570 05 06
ТОВ «Меркурій Експрес»
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

0 800 750 570

(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Офіційне

Фонду

державного майна

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

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні
зі зниженням стартової ціни
Регіональним відділенням укладено з фізичною особою – Стамбуляном С. С. договір купів
лі-продажу частини нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа
№ 1, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Ціна продажу об’єкта – 126 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 21 000,00 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу на електронному аукціоні без умов
об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – комплекс нежитлових будівель у складі: адміністративний
будинок, А загальною площею 114,8 м2; гараж, Б загальною площею 29,4 м2; вбиральня,
Г загальною площею 1,0 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Визволення, 35Б приватизовано на аукціоні без умов фізичною особою – Івановим Валерієм
Олександровичем. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 144 001,20 гривень, у тому
числі ПДВ – 24 000,20 гривень.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 22,1 м2, розташований за адресою: Чернігівська область, м. Семенівка, вул. Червона площа, 94а,
приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Юрченком Анатолієм
Анатолійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 503,88 грн, у т. ч. ПДВ – 83,98 грн.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Окреме майно – адміністративна будівля, розташована за адресою: Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 1, приватизовано шляхом викупу
балансоутримувачем – акціонерним товариством «Радсад» за 449821,2 грн (чотириста
сорок дев’ять тисяч вісімсот двадцять одна гривня 20 копійок), у т. ч. ПДВ – 74970,2 грн
(сімдесят чотири тисячі дев’ятсот сімдесят гривень 20 копійок).
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт соціально-культурного призначення – готель, розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 9В, приватизовано
шляхом викупу балансоутримувачем – акціонерним товариством «Радсад» за 553656,00
грн (п’ятсот п’ятдесят три тисячі шістсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
92276,00 грн (дев’яносто дві тисячі двісті сімдесят шість гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт соціально-культурного призначення – їдальня, розташована за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, селище Радісний Сад, вул. Миру, 7, приватизовано
шляхом викупу балансоутримувачем – акціонерним товариством «Радсад» за 850896,00
грн (вісімсот п’ятдесят тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ –
141816,00 грн (сто сорок одна тисяча вісімсот шістнадцять гривень 00 копійок).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт незавершеного будівництва – котельня за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 26а, що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851979), приватизовано шляхом продажу на
аукціоні без умов покупцем – фізичною особою – підприємцем Сушком О. М. за 87,82
грн, у тому числі ПДВ – 14,64 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта державної власності
малої приватизації – ЄМК ДП «Тульчинське виробниче
підприємство по племінній справі в тваринництві»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс
Державного підприємства «Тульчинське виробниче підприємство
по племінній справі в тваринництві».
Місцезнаходження об’єкта: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка,
вул. Леонтовича, 81.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00692239.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2019 – 11 осіб.

України

Види діяльності за КВЕД: 01.11 вирощування зернових культур (крім рису) бобових
культур та насіння олійних культур; 01.13 вирощування овочів і баштанних культур; 01.19
вирощування інших однорічних та дворічних культур; 01.42 розведення іншої великої рогатої
худоби та буйволів; 01.46 розведення свиней; 01.62 допоміжна діяльність у тваринництві.
Обсяг виробництва продукції за 9 міс. 2019 року становить 381,8 тис.грн.
Відомості про об’єкт приватизації: Державне підприємство «Тульчинське виробниче
підприємство по племінній справі в тваринництві» засноване на державній власності та підпорядковане Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях.
До складу ЄМК входять: транспортні засоби (6 автомобілів, 1 трактор), обладнання,
інвентар, інструменти, прилади, матеріали, поточні біологічні активи тваринництва, малоцінні та швидкозношувані предмети, сировина, продукція, права та нерухоме майно:
будівлі та споруди, які розташовані за адресами:
Вінницька обл., Тульчинський р-н, c. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81:
контора літ. «А», прибудова «а», вхідний майданчик «а1» площею188,1 м2; карантин літ.
«В», «В1» площею 202,7 м2; гараж літ. «К» площею 272,5 м2; сарай, літ. «Е», площею13,7 м2;
телятник, літ. «Д», тамбур «д», прибудова «д1» площею 201,4 м2; млин, літ. «Ж», площею
33,7 м2; прохідна, літ. «Л», площею 26,6 м2, кузня, літ. «М», площею 13,0 м2; туалет, літ.
«Н», площею 7,0 м2; свинарник літ. «А1», прибудова «А2», тамбури «а2», «а3», вхідний
майданчик «а4», площею 694,8 м2; свинарник, літ. «Б», прибудова «б», навіс «б1», площею
450 м2; башта літ. «3»; огорожа – 3 шт., ворота літ «2» 407,5 м; дамба, літ. «4» площею
78,8 м2; проїзд, літ. «5» площею 252,0 м2; бордюр, літ. «6» 63,5 пог. м; пішоходна доріжка
літ. «7» площею101,8 м2; вимощення, літ. «8» площею 22,1 м2;
Вінницька обл., Тульчинський р-н, c. Нестерварка, вул. Леонтовича, 2:
контора, літ. «А», вхідний майданчик «а» площею 90,7 м2; зерносклад, літ. «В» площею
448,6 м2; зерносклад, літ. «Б», площею1227,6 м2; гараж-склад, літ. «Г», площею 386,3 м2;
вагова, літ. «Д», площею 50,1 м2; прохідна, літ. «К», площею 7,4 м2; лазня, літ. «Л», площею
101,2 м2; підстанція, літ. «М», площею 41,2 м2; огорожа, ворота – 2 шт., літ. «1» 129,9 м2,
вимощення, літ. «3», площею1991,9 м2.
На об’єкти нерухомості проводиться державна реєстрація.
Відомості про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації: Державному підприємству «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» надано право постійного користування земельними ділянками загальною площею
112,2913 га, у тому числі:
ділянка № 1 площею 99,5703 га, у т. ч.: чагарники – 3,009 га, під ставками – 1,0979
га, під гідротехнічними (дамба) – 0,0342 га, сіножаті – 0,6877 га, рілля – 94,7415 га; кадастровий № 0524382900:02:000:0901; цільове призначення 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки – Головне управління Держгео
кадастру у Вінницькій області; розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський
р-н, Кинашівська сільська рада;
ділянка № 2 площею 1,1019 га – під господарськими будівлями і дворами; кадастровий № 0524382900:06:002:0627; цільове призначення 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки – Тульчинська районна державна
адміністрація; розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 2;
ділянка № 3 площею 3,5165 га (земельні угіддя: рілля); кадастровий
№ 0524382900:02:000:0902; цільове призначення – 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки – Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області; розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Кинашівська сільська рада;
ділянка № 4 площею 8,1026 га, у т. ч.: сади – 0,3725 га, рілля – 5,2037 га, під господарськими будівлями і дворами – 2,5266 га; кадастровий № 0524382900:06:001:0323;
цільове призначення – 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки – Тульчинська районна державна адміністрація; розташована за
адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича.
тис. грн
Показники фінансово-господарської діяльності
Основні засоби: первісна
залишкова

2016 р.

2017 р.

2018 р.

І півріччя 2019 р.

659,3
219,5

658,8
222,1

680,0
218,5

680,0
204,6

Власний капітал

277,3

277,3

277,3

277,3

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1009,8

1533,1

1682,5

648,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

627,6

1248,6

1175,9

401,7

6,6

11,1

12,7

0,9

Кредиторська заборгованість

410,0

461,9

682,4

1562,3

Дебіторська заборгованість

86,0

36,6

93,0

160,3

Чистий прибуток

На балансі підприємства обліковується об’єкт, що не підлягає приватизації, – дорога
довжиною 500 м, 1962 року побудови.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
ПІБ контактної особи на об’єкті: в. о. директора Державного підприємства «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» Моркляк Віталій Михайлович, тел. (04352) 2-21-04, адреса електронної пошти: tpp-22104@ukr.net.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, 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.
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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 ЄМК ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» 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 № 432.
Покупець ЄМК ДП «Тульчинське виробниче підприємство по племінній
справі в тваринництві» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 4 575 918,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 287 959,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 287 959,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 457 591,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 228795,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 228795,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків приватизованого підприємства, крім права постійного користування земельними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна»);
збереження видів діяльності підприємства впродовж 3 років з дня підписання акта приймання-передачі;
недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства
з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6
місяців з дня підписання акта приймання-передачі (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України);
припинення діяльності приватизованого підприємства та внесення
відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань впродовж 6 місяців з дня підписання акта приймання-передачі;
погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на момент
підписання договору купівлі-продажу впродовж 3 місяців з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
відшкодування Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях витрат за проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації в сумі 16649,00 грн (шістнадцять тисяч шістсот сорок дев’ять
грн 00 коп.) в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу;
збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання
санітарних та екологічних норм і правил пожежної безпеки впродовж 3
років з дня підписання акта приймання-передачі.
4. 4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя,
10, к. 27, 8.00 до 17.00, п’ятниця 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. Контактна особа, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – заступник
начальника відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. 5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та
Хмельницькій областях від 01.11.2019 № 412 «Про затвердження умов
продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000093-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 45 759,18 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 22 879,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22 879,59 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях про продаж на аукціоні об’єкта малої приватизації,
окремого майна – лінії електромереж, що не увійшла до
статутного капіталу
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: лінія електромереж,
що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555».
Місцезнаходження об’єкта: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10Б.
Відомості про зберігача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ТОВ «Вінницяпроморенда», код ЄДРПОУ 42042741. Місцезна
ходження та контактні дані зберігача: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10Б,
контактна особа: Бігун Сергій Петрович, тел. +38-(067)-430-01-93.
Відомості про об’єкт приватизації: до лінії електромереж 1972 року
випуску входять: повітряний електрокабель протяжністю 115 м, марки
ААБ 3х50+1V25, напругою 380В, матеріал – алюміній, в робочому стані
(проходить від підстанції ТП-38 до ввідного щитка РЩ-380В по бетонному паркану); повітряний електрокабель протяжністю 242 м, марки АВВГ
3х35+1х16, матеріал – алюміній, в робочому стані (проходить від ввідного
щитка РЩ-380В до виробничої будівлі); повітряна лінія для освітлення
території протяжністю 290 м, напругою 220В, матеріал – алюміній, в неробочому стані(складається з 8 залізобетонних опор розміром 12х0,2х0,12
м та з двох дротів марки АС 25).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.12.2019.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової цінивстановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація лінії електромереж, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555», 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).
Покупець лінії електромереж, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555», має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 221 379,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 110 689,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 110 689,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 22 137,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 068,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 068,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:ознайомитись з об’єктом можнау робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Бігун Сергій Петрович, тел. +38-(067)430-01-93.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Він
ниця, 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) 67-30-41,
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 01.11.2019 № 413«Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-18-000001-1.
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 – 2 213,79 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1 106,90 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 106,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого за
адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі,
вул. Перемоги, 2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Перемоги, 2.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоут
римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації.
Незавершене будівництво одноповерхового цегляного одноквартирного будинку (літ. А-1) з фундаментом із залізобетонних блоків, кладка стін
з керамічної та силікатної цегли виконана на висоту близько 2 – 2,5 м над
фундаментом. Розмір будинку орієнтовно 10 м на 9 м. Рівень будівельної
готовності відповідно до даних техпаспорта – 28 %.
Господарський блок (літ. Б-1) з керамічної цегли. Кладка стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної частини
господарського блоку. Дах не змонтований. Рівень будівельної готовності
згідно з даними техпаспорта – 50 %.
Об’єкт розташований в серединній частині села, неподалік від будівлі
сільської ради.
Відомості про земельну ділянку:
місцезнаходження: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1612 га, кадастровий № 7424481000:01:001:0198.
Сервітути та обтяження прав на земельну ділянку не зареєстровані.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/90.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до 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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 58 985,49 грн (п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять грн 49 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 898,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 29 492,75 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві гривні 75 коп.);
Розмір гарантійного внеску: 2 949,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 29 492,75 грн
(двадцять дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві гривні 75 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 2 949,28 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 3 010,00 грн (три
тисячі десять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA38820172000003521304
0040075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
МФО 820172.
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта).
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 .
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце
знаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
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поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua .
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 30.10.2019 № 13/80 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-29-000005-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 589,85 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 294,93 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 294,93 грн.
Щоб узяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва одноквартирного
житлового будинку з господарським блоком, розташованого за
адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Вербичі,
вул. Перемоги, 4-а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а.
Найменування балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: балансоут
римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: незавершене будівництво будинку
виконане з керамічної та силікатної цегли, фундамент – із залізобетонних
блоків. Площа забудови – 83,50 м2. Кладка стін будинку виконана на висоту близько 2,5 м над фундаментом. Поряд з будинком розташований
господарський блок із керамічної цегли. Площа забудови – 67,6 м2. Кладка
стін виконана на висоту близько 3,5 м з фасаду та на висоту 2,5 з тильної
частини господарського блоку. Дах не змонтований. Будівельні матеріали
на майданчику відсутні. Рівень будівельної готовності: житлового будинку –
18 %; господарського блоку – 50 % (за даними технічного паспорта).
Відомості про земельну ділянку: категорія земель – землі житлової
та громадської забудови, цільове призначення 02.01, площа – 0,1617 га,
кадастровий № 7424481000:01:001:0199 Сервітути та обтяження прав на
земельну ділянку не зареєстровані.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/91.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до 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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 40 344,39 грн (сорок тисяч триста сорок чотири
грн 39 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 4 034,44 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 20 172,20 грн
(двадцять тисяч сто сімдесят дві гривні 20 коп.);
Розмір гарантійного внеску: 2 017,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 20 172,20 грн
(двадцять тисяч сто сімдесят дві гривні 20 коп.);
Розмір гарантійного внеску: 2 017,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010,00 грн
(три тисячі десять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA388201720000035213
040040075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ
43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування
гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце
знаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua .
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.10.2019
№ 13/84 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-29-000004-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 403,44 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 201,72 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 201,72 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації –
незавершеного будівництва одноквартирного житлового
будинку з господарським блоком, розташованого за адресою:
Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Павлівка, вул. Нова, 20
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
одноквартирного житлового будинку з господарським блоком.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ріпкинський район,
с. Павлівка, вул. Нова, 20.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий одноквартирний
будинок з прибудовою загальною площею 86,8 м2 з цегляним фундаментом,
кладка стін з керамічної та силікатної цегли виконана, перекриття із залізобетонних стін. Будівельна готовність згідно з техпаспортом – 49 %. Поряд з
будинком розташовані: господарський блок площею 76,2 м2 з керамічної цегли, змонтовані стіни висотою 2,5 м, дах перекритий шифером, будівельна
готовність згідно з техпаспортом – 63 %; льох площею 16,7 м2 – заглиблена
споруда зі стінами з керамічної цегли і бетонних блоків, дах частково перекритий шифером, будівельна готовність згідно з техпаспортом – 54 %.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті ФДМУ:
http:// http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/69.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 184 109,24 грн (сто вісімдесят чотири тисячі сто дев’ять
гривень 24 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 18 410,92 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 92 054,62 грн
(дев’яносто дві тисячі п’ятдесят чотири гривні 62 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 92 054,62 грн
(дев’яносто дві тисячі п’ятдесят чотири гривні 62 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 9 205,46 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 010,00
грн (три тисячі десять грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA3882017200000
35213040040075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування
гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-

чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце
знаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html . Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.10.2019
№ 13/83 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-29-000009-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 1 841,09 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 920,55 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 920,55 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва
лазні-пральні (на 20 місць), розташованого
за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район,
смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництво
лазні-пральні (на 20 місць).
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Ічнянський район,
смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Чернігівська
область, Ічнянський район, смт Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123, директор Парфененко С. Ю., тел. (04633) 2-16-80.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерхова будівля із силікатної цегли на чотири
входи. Будівля складається з двох приміщень: лазні та пральні, які примикають одне до одного з уступом. Покрівля з хвилястих азбестоцементних
листів по деревяних кроквах і обрешітці (частково). Внутрішні інженерні
мережі не виконані, територія не огороджена.
Рівень будівельної готовності: 55 % (за даними технічного паспорта).
Відомості про земельну ділянку:
категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення 03.15, площа – 0,1545 га, кадастровий
№ 7421755700:01:002:0416. Відомості про обмеження у використанні
земельної ділянки не зареєстровані.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщене на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/68.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 2019 р. о 10.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на
аукціоні з умовами: 445 329,00 грн (чотириста сорок п’ять тисяч триста
двадцять дев’ять гривень 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 44 532,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні
із зниженням стартової ціни: 222 664,50 грн (двісті двадцять дві тисячі
шістсот шістдесят чотири гривні 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 22 266,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 222 664,50 грн
(двісті двадцять дві тисячі шістсот шістдесят чотири гривні 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 22 266,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові
кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 3 600,00
грн (три тисячі шістсот грн 00 коп.) без ПДВ на р/р № UA388201720000
035213040040075, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код
ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів
з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування
гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
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Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце
знаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 67-63-02, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 30.10.2019 № 13/81 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-29-000008-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону з умовами: 4 453,29 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 2 226,65 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 2 226,65 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта
малої приватизації – незавершеного будівництва клубу,
розташованого за адресою: Чернігівська область, Талалаївський
район, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: незавершене будівництва
клубу.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Талалаївський район,
с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Найменування балансоутримувача: –.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт:
одноповерхова будівля загальною площею 234,2 м2. Стіни з білої цегли,
перекриття дерев’яне, збудовані внутрішні перегородки, дах покритий
шифером, вікна та двері відсутні, підлога дощата практично відсутня.
Рівень будівельної готовності – 51 % (за даними техпаспорта).
Територія не огороджена, занедбана. Під’їздні шляхи до об’єкта приватизації асфальтовані.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщено на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/83.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04 грудня 2019 р. об 11.00.
Аукціон проводиться відповідно до 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.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 201 451,00
грн (двісті одна тисяча чотириста п’ятдесят одна гривня 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 20 145,10грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 100 725,50 грн (сто тисяч сімсот двадцять п’ять
гривень 50 коп.)
Розмір гарантійного внеску: 10 072,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни: 100 725,50 грн (сто тисяч
сімсот двадцять п’ять гривень 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 072,55 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу: покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки об’єкта,
в сумі 5 030,00 грн (п’ять тисяч тридцять гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р
№ UA388201720000035213040040075, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях, код ЄДРПОУ 43173325, банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA878201720000037187022040075 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Рахунок № UA958201720000037314022040075 (для перерахування
гарантійного внеску);
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment is)
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна
за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місце
знаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнахо
дження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 3-й
поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса веб-сайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок,
середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва
на обід з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна,
тел. (0462) 67-63-02, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua .
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях від 30.10.2019 № 13/86 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2019-10-31-000001-1.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 2 014,51 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 007,26 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1 007,26 грн.
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про проведення
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації, окремого майна – будівлі котельні
№ 257 за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Ушакова, 44А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно –
будівля котельні № 257.
Місцез нах од ження об’єкта: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Ушакова, 44А.
Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 04053654).
Відомості про об’єкт: одноповерхова напівзруйнована цегляна будівля
загальною площею 30,5 м2, фундамент – бутовий, перекриття – з/бетонні
плити, покрівля – руберойд, віконні та дверні пройоми відсутні. Інженерні
комунікації відсутні. Територія поросла деревами та кущами.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: кадастровий номер земельної ділянки – 1811000000:00:008:0259,
площа земельної ділянки – 0,2531 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 18 грудня 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 електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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 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 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 372,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 186,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 186,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 37,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18,60 грн.
Розмір реєстраційного внеску за участь в аукціоні – 834,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта визначає покупець.
4. Додаткова інформація
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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
за адресою: 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 16 липня, 77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@spfu.gov.ua, веб-сайт: http://
www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 05.11.2019
№ 223.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-07-26-000008-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35
(тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3,72 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1,86 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,86 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Продовження рубрики на стор. 14

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
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти 00727742, Тульчинський коледж ветеринарної медициі науки України
ни Білоцерківського національного аграрного університету,
тел. (04335) 2-24-72
2 Державне агентство 01034219, Тульчинське міжрайонне управління водного госповодних ресурсів
дарства, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин,
України
вул. Пестеля, 71, тел. (04335) 2-13-32
3 Міністерство освіти 01565891, Вінницький торговельно-економічний коледж Київі науки України
ського національного торговельно-економічного університету,
21022, м. Вінниця, вул. Київська, 80, тел. (0432) 66-50-05

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – 1/2 частини димової труби
–
Вінницька обл., Тульчинський
–
348 856,00
2 роки 364 дні
(літ. а3) котельні
р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 55е
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при01034219.34.АААБАИ275; Вінницька обл., Бершадський
42,7;
86 596,00;
2 роки 364 дні
міщення: на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. 01034219.33.АААБАИ274 р-н, м. Бершадь, вул. Шевченка,
107,7;
182 982,00;
А); блоку складів (літ. В); навіс (літ. в)
буд. 61А
101,5
84 448,00
Нерухоме майно – частина нежитлового вбу–
21022, м. Вінниця, вул. Київська,
5,0
59 789,00
2 роки 364 дні
дованого приміщення на 1-му поверсі будівлі
80 (Київська/Гонти, 80/20
коледжу з прибудовами (літ. А)
за даними БТІ)
найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення обладнання стільникового мобільного зв’язку
Розміщення складу (42,7 м2)
та стоянки автотранспорту
(107,7 м2 та 101,5 м2)
Здійснення торгівлі канцтоварами та ксерокопіювання

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

Назва органу
управління

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

1 Державне агентство
05446893, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій
водних ресурсів України області, вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382)
79-57-98

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Частина приміщення на 2-му поверсі
05446893.53. ТТПШШТ194 вул. Ярослава Мудрого, 11,
будівлі виробничих приміщень літ. «А-3»
м. Хмельницький, 29000

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
5,0

12 682,00

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів

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».
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відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України

01566488, Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», м. Кам’янське, вул. Медична, 2, тел. 55-43-10

Частина даху

2 Державне агентство водних ресурсів
України
3 Національна поліція
України

03366670, Павлоградське міжрайонне управління водного господарства, Дніпропетровська обл., с. Вербки, вул. Харківська, 2а,
тел. (096) 225-47-96
40108866, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січе
славська Набережна, 18а, тел. (056) 756-50-11
04011650, Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 49070, м. Дніпро,
вул. Старокозацька, 34, тел. (056) 373-01-01

Бетонований майданчик

4 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
5 Міністерство освіти
і науки України
6
7
8
9

02070737, Дніпровський державний технічний університет,
51918, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Дніпровський р-н,
вул. Дніпробудівська, 2 тел. (0569) 50-65-11
Державна фіскальна
39421732, Дніпропетровська митниця ДФС, 49038, м. Дніпро,
служба України
вул. Княгині Ольги, 22, тел. (056) 373-19-10
Міністерство енергети- 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», вул. Європейська, 15, тел.
ки та вугільної промис- (056) 756-82-09
ловості України
Міністерство освіти
21909950, Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніі науки України
провського національного університету ім. О. Гончара, м. Дніпро,
вул. Макарова, 27, тел. (0562) 39-42-61
Міністерство освіти
02066747, Дніпропетровський національний університет ім. О.
і науки України
Гончара, 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 37498-01

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
Інформація відсутня
Дніпропетровська обл.,
35,0
566 755,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомум. Кам’янське, вул. Менікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку,
дична, 2
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги доступу до Інтернету
03366670.32.АААБГБ102 смт Слобожанське, вул. Буді- 330,0
362 380,00
2 роки 11 місяців Інше використання (стоянка для власного автотранспорту)
вельників, 1
реєстровий номер майна

Нежитлові приІнформація відсутня
міщення та замощення
Нежитлові вбудовані 1426480412101
приміщення

місцезнаходження

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34

Нежитлові вбудовані 02070737.1.ВГАБЖНО22 Дніпропетровська обл.,
приміщення
м. Кам’янське, Дніпровський
р-н, вул. Дніпробудівська, 2
Бетонований май- Інформація відсутня
Дніпропетровська обл.,
данчик
м. Покров, вул. Зонова, 20
Нежитлове вбудова- 05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малиновне приміщення
ського, 76
Нежитлове вбудова- Інформація відсутня
не приміщення
Частина нежитлового вбудованого
приміщення

810,3;
30,0

1 791 414,00

2 роки 11 місяців

782,8

8 289 852,00

2 роки 364 дні

79,8

628 878,00

2 роки 11 місяців

20,0

14 831,00

2 роки 364 дні

136,84

414 321,00

2 роки 11 місяців

88,0

432 960,00

2 роки 11 місяців

10,0

124 258,00

2 роки 364 дні

м. Дніпро, вул. Макарова, 27

02066747.4.ЦЖМФУЕ006 м. Дніпро , просп. Гагаріна, 72

Надання послуг з технічного обслуговування та ремонту
автотранспорт них засобів
Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
Розміщення фінансової установи
Інше використання нерухомого майна
Розміщення видавництва друкованих засобів масової
інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
Розміщення шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинне використання)

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
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 найм ен ув ання та місцез нах од ження 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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство економіч- 04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничноНежитлові приміщення на 2-му по_
Кіровоградська обл., м. До307,8
592 220,00
2 роки 11 місяців Розміщення навчального закланого розвитку і торгівлі збагачувального комбінату окислених руд», 28500, м. Долинська Кіровоград- версі будівлі ресторану-універсаму
линська, вул. Нова, 110
ду, що частково фінансується за
ської області, проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР», тел. (05234) 5-19-41
рахунок державного бюджету
2 Міністерство енергетики 14309787, Державне підприємство «Східний гірнично-збагачувальний
Частини висотної металоконструк- 14309787.12.АААКИВ601 Кіровоградська обл., Мало5,0
146 041,00
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання базової
та вугільної промисло- комбінат», 52210, вул. Горького, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.,
ції будівлі АПК на 288 працівників
висківський р-н, с. Олексіївстанції стільникового зв’язку
вості України
тел. (05652) 9-59-14
ка, вул.Шахтарська, 1
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 най
менування 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство розвитку гро- 2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського державного науково- Приміщення на 1-му 02497720.4. АААДДЛ218 Івано-Франківська обл., м. Івано54,96
709 482,00
2 роки 11 місяців Розміщення архіву
мад та територій України дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49
поверсі адмінбудівлі
Франківськ, вул. І. Франка, 4
станом на 30.09.2019

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

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 ІваноФранківській, 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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони 02010971, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський Частина вбудованого приміщення (1-31) 02010971.1.ААААЛБ249 м. Чернівці,
11,8
192 212,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж
здоров’я України
державний медичний університет», 58002, м. Чернівці, площа Театраль- 1-го поверху будівлі гуртожитку (літ. А)
вул. Чорномор
станом на 31.08.2019
товарів підакцизної групи, у закладі освіти
на, 2, тел. (0372) 55-37-54
ська, 13
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування
та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державна служба 20579284, Пошуково-зйомочна експедиція КП
геології та надр
«Кіровгеологія», 07404, Київська обл., м. БроваУкраїни
ри, вул. О. Білана, 1, тел. (044) 285-94-56
2 Державне агентство 38770852, ДП «Центр організаційно-технічного і
України з управінформаційного забезпечення управління зоною
ління зоною відвідчуження», 07270, Київська обл., м. Чорнобиль,
чуження
вул. Карла Лібкнехта, 10, тел. (050) 508-99-93
3 Генеральна проку- 02909996, Прокуратура Київської області, 01601,
ратура України
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 27/2, тел.: (044)
200-19-56, 200-19-88
4 Державне космічне 14309669, Державне підприємство виробниагентство України чого об’єднання «Київприлад», 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 2, тел. (044) 456-38-48

№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Частина нежитлового приміщен- 14308279.1205.ЕАЛНСП3687 Київська обл., м. Бро135,0
318 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складського приміщення
ня будівлі центрального складу
вари, вул. О. Білана, 1
найменування

реєстровий номер майна

Будівля на території асфальтобетонованого майданчика

–

Садовий будинок (літера А-І),
інв. № -1001

02909996.2.АААГЕЛ209

Нежитлове приміщення на 1-му
поверсі нежитлової будівлі Корпусу № 1

місцезнаходження

Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Нова, 1а

Київська обл., Бориспільський р-н, с. Кийлів, вул. Рудяківська, 58
ОБРННР289
Київська обл.,
м. ПереяславХмельницький, просп.
Червоноармійців, 2
40108616.2.ФХПТХО276 Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава
Мудрого, 24
37199618.10.РБИЮКО014 Київська обл., Тетіївський р-н, с. Стадниця,
вул. Заводська, 12

43,4

70 000,00

2 роки 11 місяців

Розміщення офісного приміщення

35,6

140 880,00

2 роки 6 місяців

Розміщення професійної спілки

20,4

98 300,00

20 років

Розміщення виробництва електротехнічної та електронної продукції

5 Національна поліція 40108616, Головне управління Національної полі- Нерухоме майно, а саме: частина
4,0;
176 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікаУкраїни
ції в Київській області, 01601, м. Київ, вул. Воло- даху будівлі; частина асфальтова5,0
цій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку
димирська, 15, тел. (044) 271-60-02
ного майданчика (біля будівлі)
6 Міністерство
37199618, Державне підприємство спиртової та Нежитлове приміщення (ма50,4
67 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину з правом продажу товарів підакцизної
аграрної політики лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ»,
газин)
групи
та продовольства 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна,
України
16, тел. (044) 284-04-90
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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02548601, Державний навчальний заклад «Буцький політехнічний професійний ліцей», Магазин
–
вул. Центральна, 15,
13,2
42 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення ветеринарної аптеки, торговельноі науки України
вул. Центральна, 2, смт Буки, Черкаська обл., тел. (0248) 3-13-75
смт Буки, Черкаська обл.
го об’єкта з продажу непродовольчих товарів
2 Міністерство обо- 35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Чер- Частина замо- 33689922.6.УВЮЯЮТ613 вул. Надпільна, 218, м. Чер64,0
66 240,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні, що здійснює технічне
рони України
каси, тел. (0472) 33-74-31
щення
каси
обслуговування та ремонт автомобілів
Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення
за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 308, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна казначей- 37331218, Управління Державної казначейської служби України у Срібнянському районі Чернігів- Нежитлове приміщен- 37331218.1.ПГЮБГС125 Чернігівська обл., смт Сріб17,0
27 455,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ська служба України ської області, 17300, Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Незалежності, 5, тел. (04639) 2-19-66
ня адмінбудівлі
не, вул. Незалежності, 5
2 Державна казначей- 38020568, Управління Державної казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігів- Нежитлові приміщення 38020568.1.ПГЮБГС059 Чернігівська обл., смт Козе105,9
73 777,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі неська служба України ської області, 17000, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 12, тел.: (04646) 4-19-81, будівлі гаража
лець, вул. Соборності, 12
продовольчими товарами
4-23-32
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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6

відомості
приватизації

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

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство охорони
здоров’я України

реєстровий номер
майна

найменування

40524109, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», 04071, м. Київ,
вул. Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 281-23-57

Адміністративний будинок
(А-1)

–

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

місцезнаходження
43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Потапова, 10

294,1

1 665 012,00

мета використання

2 роки 364 дні

Для розміщення офісних приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління забезпечення
реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням наймену
вання та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

мета використання

1 Міністерство інфра- 38727770, ДП «Адміністрація морських портів
структури України України», 01135, м. Київ, просп. Перемоги,14

Нежитлове приміщення будівлі вхідного павільйону па- 38727770.10. АААИГА988 м. Одеса, вул. Приморсажирського комплексу Одеського морського вокзалу
ська, 6

13,3

209 430,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Міністерство інфра- 01125666, Державне підприємство «Одеський
структури України морський торговельний порт», 65026, м. Одеса,
Митна площа, 1

Частина даху корпусного цеху

11,5

155 683,00

2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення створеного знаку № 361, що забезпечує
безпеку мореплавства)

3 Міністерство освіти 00493008, Одеський державний аграрний уніі науки України
верситет, 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13

Нежитлові приміщення студентської їдальні навчального корпусу № 4

52,0

787 450,00

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

4 Міністерство інфра- 01125666, Державне підприємство «Одеський
структури України морський торговельний порт», 65026, м. Одеса,
Митна площа,1

Частина площі даху будівлі складу № 14 та частина
площі нежитлового приміщення 1-го поверху блоку
службово-побутових приміщень будівлі служби флоту

43,0;
1,0

400 360,00

2 роки 11 місяців Розміщення зовнішньої реклами на будівлях та
спорудах, інше використання нерухомого майна (розміщення реклами)

01125666.1.ЦИХКГЖ286 м. Одеса,
вул. М. Гефта, 3
00493008.1.БЕШСНП6442 м. Одеса,
вул. О. Матросова, 6
–

м. Одеса, Митна площа,
1/2; м. Одеса, Митна
площа, 1/4

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду по Одеській
та Миколаївській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ 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)

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

реєстровий номер майна

1 Державне агентство 01034225, Хорольське міжрайонне управління водного господар- Книшівський шлюз – регулятор на
водних ресурсів
ства, вул. І. Хмари, 9, м. Хорол, Полтавська обл., тел. 3-35-88
річці Псел Гадяцького району
України

01034225.448.АААБГА695

2 Полтавська обласна 14373124, Управління з питань цивільного захисту Полтавської
Частина складських приміщень
державна адмініобласної державної адміністрації, вул. Р. Кириченко, 14, м. Полтастрація
ва, тел. (0532) 50-04-24
3 Державна служба
02361892, Головне управління статистики у Полтавській області,
статистики України вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, Полтавська обл., тел. (0532) 6094-80

Нежитлове приміщення

4 Міністерство
внутрішніх справ
України

08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Мирго- Бетонне замощення
род», вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., 37600,
тел. (05355) 4-65-40

5 Міністерство оборони України

Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», вул. Довженка,
45а, смт Десна, Чернігівська обл., 17024, тел. (04646) 4-62-96

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

місцезнаходження

мета використання

19 336,0

2 430 600,00

2 роки 11 місяців

Встановлення енергогенеруючого обладнання та виробництва електроенергії

14373124.5.ЧНТРБШАААДЕЖ010 вул. Ореста Левицького,
4, м. Полтава

241,9

507500,00

2 роки 11 місяців

Зберігання та поточний ремонт промислового обладнання

02361892.1.АААДЕЖ152

вул. Виноградна, 13,
м. Глобине, Полтавська
обл.

31,5

141900,00

2 роки 11 місяців

Розміщення підприємства, яке здійснює проектні, проектно-вишукувальні
та проектно-конструкторські роботи

вул. Українська, 60,
м. Миргород, Полтавська обл.

23,4

15 400,00

2 роки 11 місяців

Розміщення бункера запасу палива

вул. 1100-річчя Полтави,
14а/22, м. Полтава

15,4

168 600,00

1 рік

Розміщення обладнання мобільного
зв’язку

–

Нежитлове приміщення 5-го повер- 33689922.36.АААЖЛБ804
ху – 11,4 м2; частина даху – 4,0 м2

вул. Лугова, 10, с. Книшівка, Гадяцький р-н,
Полтавська обл.

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України

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

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

реєстровий номер майна

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 40002, м. Суми, Частина нежитлового 02125510.1 КОЧТБГ019
вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-15-17
приміщення

місцезнаходження

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

м. Суми, вул. Роменська, 87

5,0

1 037,05

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення буфету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській
областях; Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 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
№
з/п

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

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

Назва органу
управління

найменування

реєстровий номер майна

1

Міністерство осві- 00493020, ДВНЗ «Херсонський державний Вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія № 5, 5а за планом БТІ) на 1-му поверсі
ти і науки України аграрний університет», вул. Стрітенська, 23, малого учбового корпусу; вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія № 19,19а за
м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-44-24
планом БТІ) на 1-му поверсі малого учбового корпусу; вбудоване нежитлове приміщення (аудиторія № 12 за планом БТІ) на 1-му поверсі малого учбового корпусу

2

Міністерство
внутрішніх справ
України

ДУ «Територіальне медичне об’єднання
Міністерства внутрішніх справ України по
Херсонській області»

місцезнахо
дження

00493020.4 БЕШСНП7881 м. Херсон,
вул. Садова, 17

Частина приміщення холу на першому поверсі адміністративної будівлі

–

м. Херсон,
вул. Кременчуцька, 86

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

мета використання

46,7;
51,0;
75,2

232 162,98;
253 539,87;
373 847,02

2 роки 11 місяців Розміщення автошколи з
підготовки водіїв різних
категорій

1,5

15 647,00

2 роки 11 місяців Розміщення
інформаційно-платіжного
термінала (ІПТ)

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 внутріш- 14317108, Державна установа «Центр обслуговуніх справ України
вання підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України», 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського,
8, тел. (044) 256-14-53

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нерухоме майно – частина нежитлових приміщень на 1-му та 4-му поверхах
адміністративно-управлінської будівлі № 2,
літ. «Н»

14317108.9.СЖТАЧХ040

01024, м. Київ,
вул. Богомольця, 10

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
18,28

642 000,00
станом на 31.08.2019

10 років

мета використання
Розміщення серверного обладнання для обслуговування
підрозділів Міністерства внутрішніх справ України

2 Національна поліція
України

40108583, Головне управління Національної поліції Нерухоме майно – нежитлове приміщення
України у м. Києві, 01601, м. Київ, вул. Володимир- на 1-му поверсі літери «А» громадського
ська, 15, тел. (044) 256-05-41
будинку

40108583.1.ИДЯЕНВО059 02100, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 2

66,1

1 219 000,00
станом на 31.08.2019

3 Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

37508596, Міністерство економічного розвитку і
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
торгівлі України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, на 3-му поверсі громадського адміністра12/2, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 226-31-81
тивного будинку літ. «А»

37508596.2.ЮМЦУПР102

01103, м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

15,5

381 000,00
станом на 30.09.2019

01132330.1. КАТГНП031

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

1,0

134 970,00
станом на 31.08.2019

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 (розміщення 1
антенно-фідерного пристрою)

04050, м. Київ,
вул. Герцена, 9

34,9

684 380,00
станом на 30.09.2019

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

57,0

1 274 990,00
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

м. Київ, вул. Тургенєвська, 71-75

21,6

539 000,00
станом на 30.09.2019

м. Київ, вул. Юрія
Іллєнка (Мельникова), 24

20,5

416 000,00
станом на 30.09.2019

4 Міністерство освіти і 01132330, Національний авіаційний університет,
науки України
03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,
тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – частина нежитлового
приміщення (частина даху корпусу № 8)

5 Національна поліція
України

40108583, Головне управління Національної поліції Нерухоме майно – нежитлове приміщення
у м. Києві, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, (на 1-му поверсі адміністративної будівлі
тел. 256-05-41
літ. «А»)

40108583.1. ИДЯЕНВ065

6 Державне агентство
водних ресурсів
України

32765831, ДП «Укрводресурс», 03035, м. Київ,
вул. Солом’янська, 1, тел./факс: (044) 390-71-86

32765831.1.1.АААБЖГ446 м. Київ,
вул. Солом’янська, 1

7 Державна служба
статистики України

02363095, Головне управління статистики у м. Киє- Нерухоме майно – нежитлове приміщення
ві, 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, тел./факс
(044) 486-71-38

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
(4-й поверх адмінбудівлі літ. «А»)

8 Міністерство охорони 26385055, ДУ «Науково-практичний медичний центр Нерухоме майно – нежитлові приміщення
здоров’я України
дитячої кардіології та кардіохірургії», 04050, м. Київ, (6-й поверх, літ. «А»)
вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 24, тел. (044)
206-50-10

13 листопада 2019 року

02363095.1.АААДЕЖ512

–

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
2 роки

Розміщення офіса

2 роки 364 дні

Розміщення громадської організації без здійснення підприємницької діяльності

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на
основі приватної власності і провадять господарську
діяльність з медичної практики (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України)
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7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

9 Генеральна прокура- 26297233, Національна академія прокуратури Украї- Нерухоме майно – нежитлові приміщення
тура України
ни, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), (на цокольному поверсі)
81б, тел. (044) 206-00-51

26297233.1.АААГЕЛ167

м. Київ, вул. Юрія
Іллєнка (Мельникова), 81б

10 Міністерство культу- 02404380, ДП «Національна кіностудія художНерухоме майно – нежитлові приміщення
ри, молоді та спорту ніх фільмів імені Олександра Довженка», 03057,
(частина приміщень на 1-му поверсі доУкраїни
м. Київ, просп. Перемоги, 44, тел. (044) 456-92-31, будови до Щорсівського корпусу)
факс (044) 456-40-44

02404380.3. АААДДЛ607

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

мета використання

61,5

1 157 630,00
станом на 30.09.2019

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 44

113,84

2 381 000,00
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта кінематографії, основною діяльністю якого є кіновиробництво

11 Міністерство культу- 03922125, Національний музей народної архітекту- Нерухоме майно – нежитлові приміщення 03922125.1. ЮЖВЦСД 3038 03026, м. Київ, с. Пири, молоді та спорту ри та побуту України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська,
рогів (дерев’яна споУкраїни
21, корпус 19, тел. (044) 526-25-27
руда № 19)

10,08

148 940,00
станом на 31.08.2019

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

12 Міністерство роз14311465, ДП «Державний проектний інститут
витку економіки,
«Діпроверф», м. Київ, вул. Преображенська, 25,
торгівлі та сільського тел. (044) 275-97-66
господарства України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення

–

м. Київ, вул. Преображенська, 25

26,8

504 000,00
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

13 Міністерство роз30723920, ДП «Наш дім», 02150, м. Київ,
витку економіки,
вул. Предславинська, 34, тел. (044) 290-89-24,
торгівлі та сільського факс 521-98-59
господарства України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення

–

03150, м. Київ,
вул. Стратегічне
шосе, 37

84,2

1 961 000,00
станом на 31.08.2019

40108583.1.ИДЯЕНВ065

м. Київ, вул. Герцена, 9

2,0

41 510,00
станом на 31.08.2019

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
зв’язку

14 Національна поліція
України

40108583, Головне управління Національної поліції Нерухоме майно – частина нежитлового
у м. Києві, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, приміщення адміністративної будівлі літ.
тел.: (044) 256-05-41, 271-67-12
«А» на 1-му поверсі

15 Міністерство освіти і 03069699, Київський професійний ліцей будівнинауки України
цтва і комунального господарства, 03164, м. Київ,
вул. Клавдіївська, 21, тел. (044) 294-69-00

Нерухоме майно – частина даху будівлі
(5,0 м2 – для розміщення шафи з обладнанням базової станції та 5,0 м2 – для
розміщення мачти з 4 антенно-фідерними
пристроями)

–

03164, м. Київ,
вул. Клавдіївська, 21

10,0

498 110,00
станом на 31.08.2019

16 Міністерство розви- 02497683, ДП «Український науково-дослідний
тку громад та терито- і проектний інститут цивільного будівництва «УКР
рій України
НДПІЦИВІЛЬБУД», 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, тел. 257-10-79, факс 257-50-44

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
(на 3-му, 4-му, 8-му, 9-му та 10-му поверхах адміністративної будівлі)

–

03039, м. Київ, просп.
Голосіївський, 50

1192,9

28 732 000,00
станом на 31.08.2019

17 Міністерство енерге- 37552996, Міністерство енергетики та захисту дотики та захисту до- вкілля України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита
вкілля України
Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-15,
206-33-02, факс (044) 206-31-07

Нерухоме майно – нежитлові приміщення
на 8-му поверсі, літ. «А»

37552996.1. АКПЕР001

03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35

55,6

2 215 440,00
станом на 30.06.2019

2 роки

5 років

Розміщення офісного приміщення

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські
роботи

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях про проведення
конкурсів на право укладення договору оренди нерухомого
майна, що належить до державної власності
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурси: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
 І. Назва об’єкта та його місцезнаходження:
гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми – нагульного ставу площею 134,4997 га, у тому числі водного
дзеркала 112,46 га в руслі р. Унава, права притока р. Ірпінь, басейн
р. Дніпро, що знаходяться за межами с. Романівка Попільнянського району, реєстровий номер 25592421.23.ААЕЖАГ854;
гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми – нагульного ставу площею 91,6335 га, у тому числі водного
дзеркала 80,5106 га в руслі р. Унава, права притока р. Ірпінь, басейн р. Дніпро, що знаходяться за межами с. Кошляки Попільнянського
району, реєстровий номер 25592421.23.ААЕЖАГ847;
гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водой
ми – риборозплідника площею 12,6699 га у складі: виросних ставків № 1, 2, 3, 5, зимувального ставка № 1, нерестового ставка № 1,
водопостачального каналу в руслі р. Унава, права притока р. Ірпінь,
басейн р. Дніпро, що знаходяться за межами с. Кошляки Попільнянського
району, реєстровий номер 25592421.23.ААЕЖАГ888.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про
незалежну оцінку майна становить 1442131,00 грн на 31.07.2019.
Балансоутримувач об’єкта оренди: ДП «Укрриба».
Орган, уповноважений управляти майном: Державне агентство рибного господарства України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
вересень 2019 року становить 12065,58 грн (без ПДВ). Основним
критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у
разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Використання орендованого майна для риборозведення (розміщення рибних господарств).
3. Наявність рибогосподарського виду діяльності (відповідний КВЕД).
4. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
5. Термін оренди – 2 роки 364 дні.
6. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
7. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна на
суму, не меншу ніж його вартість, зазначена у договорі оренди, з франшизою, що не перевищує 0 %.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.
9. Зобов’язання орендаря щодо розроблення та подання балансо
утримувачу виробничої програми використання державного майна із
дотриманням рибопродуктивності відповідно до зон аквакультури, подання необхідної статистичної та галузевої звітності з питань рибогосподарської діяльності.
10. Зобов’язання орендаря щодо проведення щорічних протиповеневих заходів та додержання правил експлуатації гідротехнічних споруд.
11. Наявність спеціаліста з риборозведення.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди та виготовленням паспорта
рибогосподарської технологічної водойми, протягом 10 днів з моменту
оголошення результатів конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в офіційному виданні Фонду
державного майна України «Відомості приватизації» в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіо
нального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
(10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
 ІІ. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення площею 12,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ.
А) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сергія Кемського,
3, реєстровий номер 40112081.1.РЛМШЯФ044.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про
незалежну оцінку майна становить 39087,00 грн на 31.07.2019.
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Балансоутримувач об’єкта оренди: Регіональний сервісний центр МВС
в Житомирській області.
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство внутрішніх
справ України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди –
вересень 2019 року становить 1308,08 грн (без ПДВ). Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Цільове використання орендованого майна – розміщення відділення банку.
3. Термін оренди: 2 роки 11 місяців.
4. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
5. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна на
суму, не меншу ніж його вартість, зазначена у договорі оренди, з франшизою, що не перевищує 0 %.
6. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються
у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.
7. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
8. Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати за 6 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 12-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в офіційному виданні Фонду державного майна України – газеті «Відомості приватизації» в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіо
нального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
(10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку
проведення конкурсу.
Учасники конкурсів мають сплатити гарантійний внесок, який становить
шість стартових орендних плат, або надати банківську гарантію. Гарантійний
внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії.
При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним
рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому
контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг
інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку
розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в
ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові
незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності
на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату
проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації
або будь-яким іншим органом державної влади України (відповідно до п.
4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За
три робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути
перерахований на розрахунковий рахунок № 373 180 900 41358 ДКСУ м.
Київ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Рівненській по Житомирській
областях, код за ЄДРПОУ: 42956062, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
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 проведення конкурсу на право оренди державного майна.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс. Якщо претендент вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає
нові пропозиції;
документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; 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 (поштова адреса, контактний
телефон, мобільний телефон); інформацію про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства.
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; 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.
Документи на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) приймаються за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Житомирській
області Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській
областях (кімн. 412) у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) зі зазначенням об’єкта оренди.
Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії
конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому
засіданні конкурсної комісії в присутності учасників конкурсу.
Кінцевий термін прийняття документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі орендних відносин
Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
(кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про проведення
конкурсу на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 38, 40,
43, 50, 51, 52 та частково кімн. № 45 (площею 16,0 м2) на першому поверсі 3-поверхового інженерного корпусу, інв. № 35798, літ.
«А-3», загальною площею 134,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі Державного підприємства «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 30.08.2019, становить 941 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць розрахунку – червень 2019 р.) становить без ПДВ 12657,91 грн (орендна
ставка 15 % на площі 88,6 м2 та 18 % на площі 46,3 м2); початковою орендною
платою є найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах платою;
використовувати орендоване майно для розміщення виробництва поліграфічної продукції на площі 69,9 м2, офісних приміщень на площі 46,3 м2
та місць загального користування на площі 18,7 м2; своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансо
утримувачу (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним
місяцем) з урахуванням індексу інфляції; протягом місяця після підписання
договору оренди внести завдаток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди; майно передається в оренду строком на 1 (один) рік;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди; забезпечити збереження орендованого майна,
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку,
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; своєчасно здійснювати
за власний рахунок поточний ремонт орендованого майна; протягом 10
робочих днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному законодавством, зокрема від
пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору
оренди орендоване майно було застрахованим, і надавати орендодавцю
копію завіреного належним чином договору страхування і платіжного доручення про сплату страхового платежу; компенсація переможцем конкурсу
витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди після
укладення договору оренди (за наявності підтвердних документів); заборона передачі орендованого майна в суборенду; укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат,
що становить 75947,46 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 Порядком проведення конкурсу; реквізити рахунка та призначення платежу (для
сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення Фонду
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державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях;
рахунок одержувача – 37315068022001; код одержувача – 43023403; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ; код банку
одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого
майна площею 134,9 м2»; гарантійний внесок не повертається у разі, якщо
надані претендентом матеріали відкликані після останнього дня строку для
їх подання; переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно
до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786; у конкурсі не можуть брати участь
особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у
заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом фізичної
особи – підприємця або керівника юридичної особи про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності» від 15.02.13 № 201.
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.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від найбільшого розміру
орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, які мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України (крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з
учасником та з зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно
нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі подаються за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за
наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса,
площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за
адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1 (з понеділка по четвер з 9.00
до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45).
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 15.00
на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків, майдан Теат
ральний, 1, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, каб. 15.7.
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день о 15.00.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в інформації
про конкурс, учасник конкурсу не буде допущений до подання конкурсної
пропозиції щодо орендної плати. Допущені для участі у конкурсі учасники
конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати в
Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях, (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-76-40.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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 загальною площею 5,0 м2
(на 1-му поверсі корпусу факультету комп’ютерних наук та кібернетики), що знаходиться за адресою: 03187, м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 4д та перебуває на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на
31.07.2019 становить 97 660,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство
освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (вересень 2019 року)
становить без урахування ПДВ 653,66 грн; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного
внеску становить шість стартових орендних плат – 3 921,96 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 ФДМУ
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 – частини нежитлового приміщення загальною площею 5,0 м2 за
адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4д»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди: 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
(за 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; протягом 10 робочих днів
після укладення договору оренди внести плату за шість місяців оренди; 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.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 102 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 2 (літ. И), що перебуває на балансі Вінницького національного
аграрного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 31.07.2019: відновна – 1168,45 грн; залишкова – 878,06 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 18
площею 80,8 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А),
що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000. м. Вінниця, вул. ВоїнівІнтернаціоналістів, 7.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Біліченко Н. О.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 27.08.2019: відновна – 31996,54 грн; залишкова –
15186,48 грн.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 303,9 м2 на 1-му поверсі – 50,7 м2 (№ І, № 1) та
на 2-му поверсі – 253,2 м2 (№ ІІ, № 2 – № 9) двоповерхового адмінприміщення (літ. Б), що перебувають на балансі Вінницького обласного центру зайнятості.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Барський р-н,
м. Бар, вул. Галицьких вояків (колишня Островського), 2/1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Максименко В. М.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 11 приміщень.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.09.2019: відновна – 59800,00 грн; залишкова – 0,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,3 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення холу площею 3,0 м2 на 1-му поверсі триповерхового
навчального корпусу № 1 (лабораторний корпус) (літ. К); частина нежитлового вбудованого приміщення холу площею 4,0 м2 на
1-му поверсі чотириповерхового навчального корпусу № 2 (літ. З),
що перебувають на балансі Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій
областях, (0432) 67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменна Г. І.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2 частини приміщення.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.03.2019: частини нежитлового вбудованого приміщення
холу площею 3,0 м2 на 1-му поверсі триповерхового навчального корпусу
№ 1 (лабораторний корпус) (літ. К), відновна – 783,41 грн; залишкова –

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 40 % 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); наявність позитивного досвіду співпраці із закладами вищої освіти, державними підприємствами та організаціями (більше 3 років)
та наявність подяк, листів, відгуків (завірені належним чином); наявність в
пакеті документів візуалізації, погодженої балансоутримувачем;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості за останній рік із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку із підтвердженням подання до органів
Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та
чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні
до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната № 107)
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті з написом
«На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, Регіональне відділення ФДМУ 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 РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044)
281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про підсумки проведеного 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 – нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому
поверсі у будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького»,
конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди
з переможцем конкурсу Товариством з обмеженою відповідальністю
«Отокоч Україна».
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про підсумки
конкурсу на право оренди державного нерухомого майна
Конкурс щодо передачі в оренду державного нерухомого майна – адміністративного будинку (А-1) загальною площею 294,1 м2, що знаходиться
за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 10 та обліковується на балансі державної установи «Центр громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я України», визнано таким, що не відбувся,
у зв’язку з відсутністю пропозицій, які відповідають умовам конкурсу.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
184,61 грн; частини нежитлового вбудованого приміщення холу площею
4,0 м2 на 1-му поверсі чотириповерхового навчального корпусу № 2 (літ.
З), відновна – 945,58 грн; залишкова – 267,22 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
2,0 тис. грн.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до
Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів
від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10
або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00
21.11.2019 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 27.11.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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: частина даху адміністративної будівлі
загальною площею 15,0 м2 (в т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Новомосковський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. М. Головка, 19.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частини даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 672,3 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровська митниця ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Покров,
вул. Зонова, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Левченко М. О.
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.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 46,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Сташкова, 12в.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Книш О. 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 152,5 м2 (у т. ч. 13,7 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металур
гійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Бикова, 13.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Скаченко Ю. 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.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 95,9 м2 (в т. ч. 6,5 м2 – ґанок); замощення загальною площею
8,0 м2; нежитлове приміщення загальною площею 101,7 м2 (в т. ч.
1,89 м2 – ґанок).
Балансоутримувач: Військова частина Т0310.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Шелудько А. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель,
майданчики та замощення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,12 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: бетонований майданчик площею 15,0 м2,
частина димової труби площею 20,0 м2.
Балансоутримувач: Виробничий структурний підрозділ «Дніпровське
територіальне управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Кедрина, 55.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик та замощення, труба та
частина труби.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 830,0 м2.
Балансоутримувач: Павлоградське міжрайонне управління водного
господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Підгороднє, вул. Межева, 3а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «БК «Консул».
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.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 58,7 м2 (у т. ч. 7,7 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 49а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Агаєв С.Б.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.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 147,6 м2.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровській центр професійної освіти».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Харківська, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Фролова Г. К.
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.

№ 46 (1274)

 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 25,0 м2 (в т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування).
Балансоутримувач: Дніпровській національний університет ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Сова Д. І.
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: база відпочинку «Сосновий бор». До
складу об’єкта входить: установка бактерицидна КР-50 – інв. № 12654,
12655; бак – інв. № 21392, 21394; човен «Ясь» – інв. № 21769, 21770,
21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури – інв. № 12476, 12477,
12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12479, 12480;
шафа для одягу – інв. № 12503, 12504, 12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519, 12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом
із замощенням літ. І-ІV) – інв. № 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопроводу – інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444;
зовнішнє освітлення – інв. № 1445; зовнішні мережі каналізації – інв.
№ 1446; каналізація – інв. № 1447; щит станції управління ЩСУ – інв.
№ 1827; дизель-генератор ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол ТУ-100 – інв.
№ 22026; крісло – інв. № 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678,
12679, 12680, 12681, 12682, 12671; килим – інв. № 12866, 12867, 12868,
12869, 12870, 12865; шафа пекарська – інв. № 3594; плита електрична
з жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 – інв.
№ 4589; камера холодильна збірно-розбірна КХ-6 – інв. № 4659; хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна ЦТ-103 – інв. № 22045;
велосипед водний – інв. № 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229,
7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2, літ. 2А – 72,1 м2 –
інв. № 186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2, літ. 2Р – 15,1 м2, сарай літ.
М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д (разом із зл.ямою літ.
з/я-з/я) – інв. № 188; будинок відпочинку літ. П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2) – інв. № 189; будинок відпочинку літ. Р – 73,9 м2
(разом із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2) – інв. № 190; будинок відпочинку літ.
С – інв. № 191; будинок відпочинку літ. І – інв. № 192; будинок відпочинку
літ. Т – інв. № 193; будинок відпочинку літ. У – інв. № 194; стіл-мийка – інв.
№ 12669; диван-ліжко – інв. № 12684, 12683, 12687, 12686, 12688, 12685;
гарнітур кухонний – інв. № 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2) – інв. № 195; будинок відпочинку літ. З –
інв. № 196; будинок відпочинку літ. Б – інв. № 197; будинок відпочинку літ.
Ж – інв. № 198; будинок відпочинку літ. И – інв. № 199; будинок відпочинку
літ. Л – інв. № 200; бібліотека літ. Ш – інв. № 201; будинок відпочинку літ.
Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 11,2 м2) – інв. № 202; господарські
споруди (у складі: душова літ. Ц – 48,8 м2, роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2,
навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2) – інв. № 205; їдальня літ. Ч – інв. № 206; прибудова до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна зала літ. Ю – інв. № 208;
читальна зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ.
2Ї – 21,4 м2) – інв. № 209; стінка – інв. № 12670; шафа холодильна – інв.
№ ; холодильник «Апшерон» – інв. № 20651; установка холодильна – інв.
№ 20652, 20666; трактор ТМ-16 – інв. № 45010; човен – інв. № 6830; човен
«Ясь» – інв. № 21774, 21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 21780, 21781,
21782, 21783; приміщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з
адм.корп. літ. А – 284,4 м2) – інв. № 210; літній майданчик з кінооператорною літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2) – інв. № 211; обідня зала літ.
Н (разом з клубом-їдальнею літ. 2У(неок.) – 31,6 м2) – інв. № 212; генераторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ – 26,8 м2) – інв. № 216; навіс
у їдальні літ. 2З (разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2; літ. 2Я – 37,5 м2; літ.
2Л – 38,5 м2; (тим.): літ. 2Е – 6,3 м2; літ. 2Є – 6,3 м2; літ. 2Ж – 6,3 м2) – інв.
№ 217; вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею літ. 2Х – 7,9 м2) – інв. № 218;
трансформаторний пункт літ. ТП (разом з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ.
2Ф – 52,3 м2, приміщ.контейнера літ. 2В – 16,9 м2) – інв. № 219; вбиральня
літ. 2Г – інв. № 220; буд.відпоч.(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами
під будинок літ. 2Ч – 44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2) – інв. № 221; буд.відпоч.
літ. Я (разом з гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2) – інв. № 417; буд.відпоч. літ. О –
інв. № 448; автодорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О – інв. № 1096; башта
Рожновського літ. ВОД – інв. № 7407; стіл для засідання – інв. № 10035;
стіл більярдний – інв. № 10670, 11959, 11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097;
човневий причал літ. VІІІ – інв. № 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв. № 1101;
свердловина літ. к – інв. № 1102; металева огорожа свердловини – інв.
№ 1103; танцювальний майданчик літ. V – інв. № 1104; волейбольний
майданчик літ. VІ – інв. № 1105.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, пров. Лісний, 8.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд рекреаційного та санітарно-курортного призначення; обладнання; колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; рухомі речі, крім таких, що віднесені
до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
25,35 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху триповерхової будівлі навчального корпусу № 2
загальною площею 5,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Громадська організація «Спортивний Клуб «Енергія Плюс».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
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.
 13. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення коридору № 97 другого поверху будівлі
поліклініки (Літ. А-3) загальною площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки м. Запоріжжя, вул. Кірова, 83.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький державний медичний університет.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне підприємство – фірма «ФАРМАПРОТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
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.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 3 підвального
поверху гуртожитку (літера А-4, приміщення з № 1 до № 9 включно)
загальною площею 113,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки м. Запоріжжя, вул. Незалежної
України, б. 64.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний Університет «Запорізька політехніка».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Немченко О. В.
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.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 253 площею 2,0 м2 другого поверху будівлі конструкторського
бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132 (Літ.

А-8); частина нежитлового приміщення № 2/1 (майстерні) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі корпусу № 27 (Літ. О-2): частина
нежитлового приміщення № 1 (вестибуля) першого поверху будівлі
корпусу № 17 (прохідної) (Літ. П-3).
Місцезнаходження об’єкта оцінки м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, укладеного ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка» з Акціонерним товариством
«Державний експортно-імпортний банк України».
Балансоутримувач: ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське
бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний
банк України».
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 –
3,12 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
45,2 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – Маловисківська міська рада.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом
ФДМУ 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 у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 22 листопада 2019 р. (включно). Конкурс відбудеться
28.11.2019 об 11.00 у регіональному відділенні за адресою: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій
області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: приміщення (1-26) площею
11,6 м2 адміністративного приміщення (службовий блок) (літ. А-І)
МАПП «Росошани», що перебуває на балансі Чернівецької митниці
ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кельменецький
р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 191.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.09.2019 – 1004536,97 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 1,691 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл.,
Кельменецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 191.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина приміщення (4-16)
площею 2,0 м2 першого поверху нежитлової будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н,
м. Кіцмань, вул. Незалежності, 48.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.09.2019 – 9143,14 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,5291 га.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: частина бокової поверхні димової труби площею 9,0 м2 та фундаменту площею 7,5 м2 котельні (літ.
Д-І), що перебувають на балансі Сторожинецького лісового коледжу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Сторожинець,
вул. І. Крйтера, 1д.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.09.2019 – 222187,00 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 23,1 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл.,
м. Сторожинець, вул. І. Крйтера, 1д.
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Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для господарських
потреб.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: приміщення (1-23) приміщень
громадського будинку (будівля КПП) (літ. А) МАПП «Порубне» площею 9,1 м2, що перебуває на балансі Чернівецької митниці ДФС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н,
с. Тереблече, вул. Головна, 2к.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 2.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
станом на 30.09.2019 – 34296,58 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 7,9171 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування та реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску
«Порубне».
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки виступатимуть: щодо об’єктів оцінки № 1, 4 – ПАТ «Укргазбанк»; щодо об’єкта
оцінки № 2 – АТ «Український будівельно-інвестицій банк»; щодо об’єкта
оцінки № 3 – ПрАТ «Київстар».
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямком 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів оцінки,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців
для об’єктів оцінки – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення,
а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких
послуг; а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (земельні
поліпшення), а саме: для об’єктів оцінки № 1, 4 – офісна, торговельноофісна нерухомість; для об’єкта оцінки № 2 – приміщення, частина приміщень для розміщення банкоматів; для об’єкта оцінки № 3 – інженерні споруди, передавальні пристрої та конструктивні частини будівель,
що призначені для їх розміщення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації
повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення ФДМУ по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири
робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться о 10.00 через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального
відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 85,7 м2 на першому поверсі
будівлі суспільно-побутового блоку, що обліковується на балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської
національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл.,
Косівський р-н, м. Косів, вул. Міцкевича, 2.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Сумарук Лук’ян Іванович.
 2. Частина приміщення в будівлях загальною площею 55,1 м2,
а саме: приміщення № 1 загальною площею 52,6 м2 в будівлі лабораторного корпусу № 10 – (літера «А» згідно з технічним паспортом),
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 7а; нежитлове
приміщення № 18 загальною площею 2,5 м2 першого поверху гуртожитку № 3 – (літера «А» згідно з технічним паспортом) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 7, що обліковуються
на балансі Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Яцків Василь Васильович.
 3. Частина вбудованих приміщень їдальні загальною площею
170,0 м2: частина прим. № 4 – 84,0 м2, прим. № 5 – 46,9 м2, частина прим. № 6 – 8,3 м2, прим. № 7 – 8,8 м2, прим. № 8 – 6,7 м2,
прим. № 12 – 15,3 м2 (згідно з техпаспортом) на першому поверсі
будівлі навчального корпусу, що обліковується на балансі Відокремленого структурного підрозділу Коломийського політехнічного коледжу
національного університету «Львівська політехніка», за адресою: ІваноФранківська обл., м. Коломия, вул. Чехова, 20.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
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Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Морган Олеся Іванівна.
 4. Частина коридору (№ І згідно з технічним паспортом) загальною площею 2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 15 та частина приміщення
№ 7 для розміщення банкомата з вмонтуванням в стіну загальною
площею 2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Ак. Сахарова, 19, що обліковуються на балансі Головного
управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк».
 5. Гідротехнічні споруди (30 шт.) 8-ми ставів загальною площею
52,7362 га та рибацький будинок загальною площею 80,5 м2, що перебувають на балансі державного підприємства «УКРРИБА», за адресою:
Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Чортовець.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – ПП Фірма «Вотум».
 6. Приміщення площею 56,22 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (приміщення № 21, 22, 23 згідно з техпаспортом площею
49,2 м2 та частина коридору № 20 площею 7,02 м2), що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Долина, вул. Грушевського, 16.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Гошовська Юлія Осипівна.
 7. Гідротехнічні споруди: ставу Підгайці № 1 площею 35,0 га (в
т. ч. дамба, дамба, донний водовипуск, шлюз); ставу Загайці № 1
площею 61,4 га, (в т. ч. дамба, донний водовипуск, шлюз); ставу
виросного Загайці № 2 площею 4,3 га, (в т. ч. дамба, дамба, донний
водовипуск, донний водовипуск); ставу-накопичувача площею 6,0
га (в т. ч. дамба, донний водовипуск, донний водовипуск); обвідний
канал, що перебувають на балансі ДП «УКРРИБА», за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, на захід від с. Загайці.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Платник оцінки – підприємець Соляр Богдан Володимирович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом; 2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
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.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна
перевищувати: для гідротехнічних споруд – 10 тис. грн; для приміщень –
4,8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати
5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до
Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
(подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 календарних днів з дня
опублікування цієї інформації в приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок (0342) 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок (0342)

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ 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 загальною площею 118,99 м2 на 1-му
поверсі будівлі їдальні з протирадіаційним укриттям, а саме: приміщення № 39 площею 76,0 м2; приміщення № 49 площею 7,4 м2;
приміщення № 50 площею 1,2 м2; приміщення № 51 площею 4,5 м2;
приміщення № 1 площею 7,5 м2; частина приміщення № 2 площею
22,39 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебувають на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського

районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде
визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник:
ФОП Савченко В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель, торгівельного призначення.
 2. Нежитлове приміщення № 4.2.62 площею 7,7 м2 та нежитлове приміщення № 4.2.63 площею 8,0 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019.
Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Платник: Представництво «Ел Ал Ізраель Ерлайнз Лімітед». Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки
будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного, торговельного призначення.
 3. Нежитлове приміщення № 2.2.20 площею 77,3 м2 та нежитлове приміщення № 2,2,22 площею 21,9 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДПМА
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник:
Представництво «Ел Ал Ізраель Ерлайнз Лімітед». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 4. Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «D» площею 1,0 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження терміну дії
договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2019. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: Благодійний фонд
«СЕРЦЕ НА ДОЛОНІ». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 5. Сарай-навіс площею 379,8 м2 та прилегла до нього територія – асфальтований майданчик площею 3 361,0 м2 за адресою:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка,
вул. Соборна, 63, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща – Водиця». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг
з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях. Платник: ТОВ «ОДІТА». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 8100 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та
більше видів функціонального призначення).
 6. Один бокс гаража площею 52,5 м2 в будівлі гаража за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 6, що перебуває на балансі ДП «Радіопередавальний центр». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде
визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник:
фіз. особа Кривицький А. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг:
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення,
частини будівель складського призначення.
 7. Один бокс гаража площею 63,2 м2 в будівлі гаража за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 6, що перебуває на балансі ДП «Радіопередавальний центр». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде
визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ФОП
Блоха В. В. Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничого призначення.
 8. Один бокс гаража площею 28,3 м2 в будівлі гаража за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Оникієнка, 6, що перебуває на балансі ДП «Радіопередавальний центр». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде
визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ПП
«Теплозахист». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель
виробничого призначення.
 9. Нерухоме майно площею 21,2 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебуває на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про
надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях. Платник: Пушняк М. О. Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного
призначення.
 10. Частина приміщення № 32 в підвалі будівлі термінала «А»
(інв. № 7016) загальною площею 30,5 м2 за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про
надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ «Аерохендлінг». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 11. Приміщення № 44 на 2-му поверсі будівлі пасажирського
термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)
загальною площею 30,8 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський
р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про
надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ «Авіакомпанія «Скай
Ап»». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 12. Під’їзна залізнична колія протяжністю 2996 м за адресою:
Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ольшаниця, від залізничної станції
Ольшаниця до території каменедробильного заводу в с. Бушеве. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з
незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ «КСЛ». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 4000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди,
зокрема аналогічного функціонального призначення.
 13. Приміщення 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 у будівлі цеху оздоблення
корпусних меблів (інв. № 67) загальною площею 107,1 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, що перебувають на балансі ДП «Київський військовий деревообробний завод». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ПрАТ «Драгінвест». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель виробничого призначення.
 14. Нерухоме державне майно – нежитлові будівлі загальною
площею 670,0 м2, а саме: будинок контори площею 120,7 м2; гараж на 5 авто площею 487,2 м2; склад площею 21,7 м2; склад ПММ
площею 4,0 м2; будинок охорони площею 8,0 м2; пульт керування
свердловиною площею 28,40 м2 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Київська, буд. 3в, що перебувають на балансі
Міжрегіонального офіса захисних масивів Дніпровських водосховищ. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з
незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ГО «Варта Честі». Очікувана найбільша ціна
надання послуг: 8100 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та
більше видів функціонального призначення).

№ 46 (1274)

11

відомості
приватизації

 15. Частина приміщення № 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення № 226
площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578); частина приміщення № 1 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях. Платник: ТОВ «СМАРТ МОБАЙЛ СИСТЕМ». Очікувана найбільша
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель торговельного призначення.
 16. Приміщення № 2-4, № 18 загальною площею 52,9 м2
в збірно-щитовому будинку (адміністративна будівля ІТК) (інв.
№ 47498) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде
визначена договором про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник:
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник:
ПрАТ «Авіакомпанія Авіалінії України». Очікувана найбільша ціна надання
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 17. Будівля їдальні «Прип’ять» загальною площею 2827,63 м2,
а саме: група приміщень 4 та 5 згідно зі специфікацією 1-го поверху
їдальні «Прип’ять» площею 108,3 м2; група приміщень 6 та 7 згідно
зі специфікацією 1-го поверху їдальні «Прип’ять» площею 73,94 м2;
згідно зі специфікацією підвального, 1-го та 2-го поверхів їдальні
«Прип’ять» площею 2645,39 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 45, що перебувають на балансі ДСП «Центральне
підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг з незалежної
оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник: ТОВ «ЧОРНОБИЛЬ ФУД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.
 18. Асфальтно-бетонований майданчик, інв.
№ 000000000001998, площею 140,0 м2, який розташований на
території КПП «Дитятки» за адресою: Київська обл., Іванківський р-н,
зона відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення, КПП
«Дитятки», та обліковується на балансі ДП «Центр організаційно-технічного
і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання послуг
з незалежної оцінки. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях. Платник: ТОВ «ЧОРНОБИЛЬ ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального призначення.
 19. Нежитлове приміщення площею 218,5 м2 (інв. № 00103350)
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київприлад». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2019. Замовник: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях. Платник: ТОВ «Костал Україна». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися:
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в
редакції, затвердженій наказом ФДМУ 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 РВ ФДМУ 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 28.11.2019 об 11.00 у РВ ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській
області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 130,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Сновському районі Чернігівської
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 15200, Чернігівська обл., м. Сновськ,
вул. Залізнична, 2.
Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПриватБанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж Д площею 54,8 м2 та гараж Ж
площею 53,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинське управління Державної казначейської служби України Чернігівської області.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. М. Заньковецької, 4.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко Ю. Ю.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 122,06 м2
на другому та четвертому поверхах будівлі гуртожитку № 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1.
Платник робіт з оцінки: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради.
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Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного,
торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.11.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 207,8 м2 будівлі навчального корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Ушинського, 10.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЕНІ ПАК».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками:
приміщення адміністративного, торговельно-адміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 30.11.2019.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу: (0462) 676-302.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до
учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання
робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт,
а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо до
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43, к. 320, тел. для довідок (0462) 67-63-02.
Конкурс відбудеться в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» –
нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Головач Василь Іванович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу БТФ загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. Гжицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Пекарська, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров Микола Олександрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною
площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – нового аеровокзалу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, позначені на поверховому плані № 39 – 43, загальною площею 61,9 м2 на першому
поверсі адміністративного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Володимира
Великого, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ДП «Центр науково-технічного супроводу дорожніх доріг та сертифікації дорожньої продукції».

 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 407,8 м2 в напівпідвальному приміщенні триповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львіві, вул. Кривоноса, 6.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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. Львіві, вул. Кривоноса, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Алексєєнко Олексій Дмитрович.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 135,1 м2, а саме: поз. 50 – 46,9 м2; поз. 55 – 8,3 м2; поз. 63 –
18,9 м2; поз. 65 – 37,2 м2; поз. 66 – 23,8 м2 на першому поверсі
будівлі літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 6а.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю
«Університетська стоматологічна поліклініка».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз.
40) площею 2,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 2.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Тячів,
вул. Армійська, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 14 та поз.
15 за планом) загальною площею 79,2 м2 першого поверху адміністративного будинку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Кошового, 4.
Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Кучерявий Василь Васильович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення
площею 54,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі,
вул. Банківська, 6.
Балансоутримувач: Головне територіального управління юстиції у
Волинській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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: 45300, Волинська обл.,
смт Іваничі, вул. Банківська, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Об’єднаний Трудовий архів територіальних
громад сіл, селища Іваничівського району.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 46,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі,
вул. Банківська, 6.
Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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: 45300, Волинська обл.,
смт Іваничі, вул. Банківська, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сердюк Світлана Василівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею 15,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волинська обл., смт Іваничі,
вул. Банківська, 6.
Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 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: 45300, Волинська обл.,
смт Іваничі, вул. Банківська, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Об’єднаний Трудовий архів територіальних
громад сіл, селища Іваничівського району.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І півріччі
2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1, 2, 3, 7, 10, 11 – 2400,00 грн; для об’єктів № 4,
5, 6, 8, 9 – 3000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
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12

відомості
приватизації

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо);
для об’єкта № 5 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та
додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному
об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки державного майна – об’єктів
малої приватизації
 1. Найменування об’єкта: комплекс нежитлових будівель та
споруд, що перебувають на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл.,
Казанківський р-н, смт Казанка, вул. Перемоги (Леніна), 2.
Відомості про об’єкт оцінки: будинок площею 76,1 м2, басейн, гараж
площею 45,4 м2, огорожа.
 2. Найм ен ув ання об’єкта: нежитлова будівля контрольнонасінневої лабораторії з допоміжними будівлями та спорудами
загальною площею 103,9 м2, що перебувають на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., Єланецький р-н, смт Єланець, вул. Весняна
(Щорса), 7.
Відомості про об’єкт оцінки: будинок площею 31,5 м2, басейн площею
3,6 м2, туалет площею 3,6 м2, гараж площею 8,1 м2, огорожа металева
площею 4,5 м2.
 3. Найменування об’єкта: комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 61,9 м2, що перебувають на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселиново, вул. Сонячна
(Червоноармійська), 32.
Відомості про об’єкт оцінки: будинок, веранда, гараж, літня кухня, погріб кам’яний, бетонна площадка.
Мета проведення оцінки – визначення стартової ціни для продажу
на аукціоні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору документального та господарського забезпечення Управління
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях – не більше
7 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 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, редакції наказу ФДМУ 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 будівлі, 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 ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого майна
(комплекс будівель та споруд) – 6,0 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях.
Конкурс відбудеться 28.11.2019 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по
Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих 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
Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській
області РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Балансоутримувач
p/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлові примі- 135,6 м. Миколаїв,
Головне управління націо31.10.19
щення їдальні
вул. Декабрис- нальної поліції в Миколаївській
тів, 5
області
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Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
p/п
оцінки
2 Нежитлові приміщення майстерні
3 Замощення «Автодром»
4 Частина підвального приміщення
учбового корпусу
№1
5 Нежитлове приміщення першого
поверху будівлі
6 Вбудоване нежитлове приміщення
та антенна опора
на даху будинку
7 20% радіобашти
та залізобетонне
замощення
8 Бетонне замощення

9 Гідротехнічна
споруда – вантажний причал
(залізобетонний),
довжиною 35 м

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
467,3 Миколаївська
обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 279а
16180,0 Миколаївська
обл., м. Нова
Одеса, вул. Іпатенка, 3а
36,4 Миколаївська
обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20/2
31,1 Миколаївська
обл., смт Арбузинка, вул. Центральна, 88
8,8 м. Миколаїв,
вул. 2-га Екіпажна, 1
12,0

16,0

–

Дата
оцінки
Відокремлений підрозділ «Пів- 31.10.19
денна електроенергетична система» ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Новоодеській професійний
31.10.19
аграрний ліцей
Балансоутримувач

ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей»

Управління Державної казначейської служби України в
Арбузинському районі Миколаївської області
Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській
області
Миколаївська
8 Державна пожежнообл., смт Бере- рятувальна частина Головного
занка, вул. Ново- управління Державної служби
сельська, 9
України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області
Миколаївська
25 Державна пожежнообл., м. Южрятувальна частина Головного
ноукраїнськ,
управління Державної служби
вул. СпортивУкраїни з надзвичайних ситуана, 1
цій у Миколаївській області
Миколаївська
ТОВ «Новоодеський елеватор»
обл., м. Нова
Одеса, вул. Решетєєва, 79

31.10.19

30.11.19

30.11.19

30.11.19

30.11.19

30.11.19

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта оцінки
Пло- Адреса об’єкта
Балансоутримувач
Дата
з/п
ща, м2 оцінки
оцінки
1 Нежитлові приміщен- 154,1 м. Миколаїв,
НДІ «Миколаївська астро- 30.11.19
ня гаражних боксів
вул. Обсерватор- номічна обсерваторія»
№ № 1, 2, 3, 4, 6, 7,
на, 1
8, 9, 10
2 Нежитлові приміщення 164,0 м. Миколаїв,
Миколаївський національ- 30.11.19
першого поверху гуртовул. 3-я Слобід- ний університет ім. В. О.
житку № 2
ська, 19
Сухомлинського
3 Частина холу першого 1,0; м. Миколаїв,
Національний університет 30.11.19
поверху шестиповерпросп. Героїв
кораблебудування імені
хової будівлі Головного
України, 9;
адмірала Макарова
навчального корпусу та
частина холу першого 1,0
м. Миколаїв,
поверху Учбового корвул. Морехідна, 2
пусу № 1 «Миколаїв
ського морехідного
училища Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова»
4 Будівля корпус № 9,
980,0 Миколаївська
ДП «Підприємство
30.11.19
компресорна
обл., Арбузин
Державної кримінальноський р-н,
виконавчої служби України
смт Костянтинів- № 83»
ка, вул. Володимирська, 1
5 Нежитлове приміщення 44,0 м. Миколаїв,
Миколаївський будівель- 30.11.19
№ 239а-1 третього
вул. 1-ша Слобід- ний коледж Київського наповерху навчального
ська, 2
ціонального університету
корпусу № 2
будівництва і архітектури
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору документального та господарського забезпечення Управління
забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
конкурсної пропозицій, 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 із 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 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо досвіду (додаток 3 до Положення) повинні містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, будівлі, споруди, 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 ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки на об’єкти нерухомого майна
(нежитлові приміщення, технічні приміщення, споруди, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,5 тис. грн; окремо
розташована будівля – 3,0 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться 28.11.2019 за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по
Одеській та Миколаївській областях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
документального та господарського забезпечення Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях за чотири робочих 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.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: пакет акцій ПрАТ «Хлібзавод «Залізничник»
у кількості 6 162 080 шт., що становить 48,021 % статутного капіталу
(статутний капітал товариства становить 3 208 000,00 грн).
Місцезнаходження об’єкта: пров. Гаївський, 2б, м. Тростянець, Сумська обл., 42600.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для продажу пакета акцій.
Запланована дата оцінки: 30.09.2019.

Основні види продукції (послуг), що виробляються Приватним акціонерним товариством «Хлібозавод «Залізничник»: 10.71. Виробництво хліба
та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 10.61. Виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної промисловості, 10.72. Виробництво сухарів і
сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і
тістечок тривалого зберігання; 10.73. Виробництво макаронних виробів і
подібних борошняних виробів.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) Приватного акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник»: 20 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ – 3 208,00 тис. грн.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів
ПрАТ станом на 30.09.2019 – 788.00 тис. грн, а саме: будинки та споруди –
14 од. – 782,4 тис. грн; машини та обладнання – 6 од. – 5,6 тис. грн.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 1,8626 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 42600, Сумська обл.,
м. Тростянець, пров. Гаївський, 26.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер земельної ділянки 5925010100:00028:0025.
Правовий режим земельної ділянки: право оренди земельної ділянки
(договір оренди з 2017 року на 36 років).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на 2017 рік –
4097720,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Строк виконання робіт: 15 календарних днів (у разі необхідності – 5 календарних днів для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного
товариства), що має такі самі права контролю.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
38 000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
31,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Харківська, 38.
Балансоутримувач: Полтавське казенне експериментальне протезноортопедичне підприємство.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Стетюха В. К.
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.
 3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
296,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Роменська, 96.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Сумський центр
професійно-технічної освіти, харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: Обласний комунальний заклад Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи.
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: ділянка даху площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Балансоутримувач: Сумський державний університет.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Череда Г. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 115,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44.
Балансоутримувач: Глухівське управління Державної казначейської
служби України Сумської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «Приватбанк».
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.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі головного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Роменська, 87.
Балансоутримувач: Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Урун С. 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.
 7. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
104,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Суми, вул. Путивльська, 5/1.
Балансоутримувач: Сумська філія Державного регіонального проектновишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
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Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Виробничо-сервісна компанія «Фростленд».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення їдальні площею 102,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук,
Полтавська обл.
Балансоутримувач: Регіональний центр професійно-технічної освіти
№ 1 м. Кременчука.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Лук’янець М. М.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 50,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 83а, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський політехнічний коледж Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Передерій Є. В.
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.
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення спортивного комплексу факультету фізичного виховання площею 4,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Остроградського, 2, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2019.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Горохова О. Л.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для
закладів харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах 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.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ
по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 22.11.2019 включно.
Конкурси відбудуться 28.11.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу пам’ятки архітектури
(інв. № 100012) загальною площею 23,9 м2, що перебуває на балансі
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, ідентифікаційний номер 02071205.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Лобадзе О. Ш.
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.
 2. Найменування об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно – частина нежитлового приміщення (стіни) у кімнаті № ІІІ (кімната при вході в умивальник) на 2-му поверсі 5-поверхового будинку
гуртожитку № 7 (інв. № 92477, літ. «А-5», реєстровий номер майна
02066769.1.АААККЖ564) загальною площею 1,0 м2, що перебуває
на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код за ЄДРПОУ 23912896.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Конструкторське бюро АВІА».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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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.
 3. Найменування об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно – частина нежитлового приміщення (стіни) у кімнаті № ІХ (кімната при вході в умивальник) на 3-му поверсі 5-поверхового будинку
гуртожитку № 8 (інв. № 72905, літ. «А-5», реєстровий номер майна
02066769.1.АААККЖ570) загальною площею 1,0 м2, що перебуває
на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код за ЄДРПОУ 23912896.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Конструкторське бюро АВІА».
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.
 4. Найменування об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене
майно – нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області (інв. № 10310004, літ. за техпаспортом «А-9»),
реєстровий номер майна 37998975.17.ШХРСЮЖ048, загальною
площею 70,0 м2, що перебувають на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, код
за ЄДРПОУ 38631015.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Шевченка, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Петренко С. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 7,6 м2 на другому поверсі будівлі ЦРРС, що перебувають на балансі Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських
портів України», код за ЄДРПОУ 38728439.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ДП «Сервісний центр морського та річкового
транспорту».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найм ен ув ання об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення – кімн. № 31, 32, 33 на
2-му поверсі 11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного
корпусу (інв. № 82166, літ. «А-11», реєстровий номер майна
00114092.3.ЮККШГМ004) загальною площею 16,6 м2, що перебуває
на балансі Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного
інституту «Укренергомережпроект», код за ЄДРПОУ 00114092.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, Гімназійна набережна, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Багатопрофільна приватна фірма «АСТРА».
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.
 7. Найменування об’єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху
(кімн. № 22, 23, 24, 26, 28) та приміщення ХХХІV 5-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 101,4 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, код за ЄДРПОУ 02214350.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Конституції, 13.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Ткачук Р. 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.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
23,5 м2 першого поверху будівлі комбінату побутового обслуговування, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного
університету ім. В. В Докучаєва, код за ЄДРПОУ 00493764.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківській р-н, Харківська обл.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Листопад О. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 97,6 м2 першого поверху будівлі, що перебуває на балансі Маріу
польського електромеханічного технікуму, код за ЄДРПОУ 03363068.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Зелінського, б. 11.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: КПНЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька
спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 10. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору площею
6,0 м2 навчального корпусу (хімічна сторона), що перебуває на балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, код
за ЄДРПОУ 02071205.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Свободи, 4.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Сахатгули Мамедалієв.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 м2 четвертого поверху та частина поверхні даху площею 70,0 м2 учбового корпусу, що перебуває
на балансі ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище
м. Краматорська», код за ЄДРПОУ 02542018.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Паркова, б. 62.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ 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) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,95 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.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 21,5 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-3), що перебувають на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Волноваському районі Донецької області,
код за ЄДРПОУ 37980308.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха,
вул. Центральна, буд. 88.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Хижняк О. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 13. Найменування об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – майданчик, вкритий асфальтобетоном, для експлуатації та обслуговування навчальних корпусів, кадастровий номер
6310136600:05:070:0007, загальною площею 600,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету, код за ЄДРПОУ 02071168.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «НТЦ-ХАДІ».
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 – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
споруд.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам
до учасників конкурсу, передбачених п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж
5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента (згідно з
додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для довідок (057)
700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій
та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на
адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й
поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації
про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 30.11.2019.
1.1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
 1.1. Частина нежитлового приміщення загальною площею
5,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Херсонській області, за адресою: Херсонська
обл., м. Генічеськ, вул. Відродження, 170.
Платник: Акціонерне товариство «МетаБанк».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) адміністративного призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
 1.2. Частина нежитлового приміщення загальною площею
2,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Херсонській області, за адресою: Херсонська
обл., смт Велика Олександрівка, вул. Братська, 14б.
Платник: Акціонерне товариство «МетаБанк».
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Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними
до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення
банкоматів, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки:
2,6 тис. грн.
 1.3. Частина нежитлового приміщення загальною площею
7,3 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Херсонській області, за адресою: Херсонська
обл., м. Гола Пристань, вул. Берегова, 74.
Платник: Акціонерне товариство «МетаБанк».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) адміністративного призначення. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
 2.1. Частина холу загальною площею 2,0 м2 на другому поверсі
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та
знаходиться на 83 км автомобільної дороги Херсон – Красноперекопськ –
Сімферополь Каланчацького району Херсонської області.
Платник: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до
об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення банкоматів,
інших автоматів. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію відповідно до наказу ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 5 до
Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт
(не більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, складені за
порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (загальний
стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть складені за
порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації,
телефон для довідок (0552) 22-44-44.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Адреса
№ Назва об’єкта ПлоПлатник робіт з Очікувана
об’єкта
Балансоутримувач
найбільша
з/п оцінки
ща, м2
оцінки об’єкта
оцінки
ціна надання
послуг з оцінки/грн
1 Нежитлові
1,0 м. Київ,
Київський науко
ТОВ «ФК «АБЕ30.09.19
приміщення
вул. Сім’ї
во-дослідний екс КОР»
5000
Хохлових, 5 пертно-криміналіс
тичний центр МВС
України
2 Нежитлові
6,8 м. Київ,
Головне управління ФОП Павлов
30.09.19
приміщення
вул. Лебе- Національної поліції О. І.
5000
дєва, 14а
у м. Києві
3 Частина даху 15,0 м. Київ,
ДУ «Академія паПрАТ «Київ30.09.19
вул. Народ- трульної поліції»
стар»
5000
ного ополчення, 9
4 Частина не2,0 м. Київ,
Міністерство
ФОП Бонда31.10.19
житлового
вул. М.
охорони здоров’я ренко Р. Ю.
5000
приміщення
Грушевсько- України
го, 7

№ Назва об’єкта Плоз/п оцінки
ща, м2

5 Нежитлові
приміщення

85,5

6 Нежитлові
приміщення

809,0

7 Нежитлове
приміщення

22,0

8 Нежитлове
приміщення

84,8

9 Нежитлові
приміщення

365,6

10 Нежитлове
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
11 Нежитлові
приміщення

126,5

12 Нежитлові
приміщення

197,7

159,6

13 Частина нежитлового
приміщення

6,0

14 Нежитлове
приміщення

22,8

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Орієнтовна
дата оцінки
Адреса
Платник робіт з Очікувана
об’єкта
Балансоутримувач
найбільша
оцінки об’єкта
оцінки
ціна надання
послуг з оцінки/грн
м. Київ,
ДВНЗ «КНЕУ
ТОВ «Смачне»
31.10.19
вул. Дегтя- ім. В. Гетьмана»
5500
рівська, 49
(літ. «Б»)
м. Київ,
ДП «ДІПРОМІСТО» ДП «Дитяче
31.10.19
бульв. Л.
телевізійне
7500
Українки, 26
агентство»
м. Київ,
КНУ університет
ГО «Міжнарод31.10.19
вул. Осві- будівництва і архі- на фундація
5000
ти, 4
тектури
розвитку»
м. Київ,
Центральний спор- ФОП Антонюк
31.10.19
бульв. Т.
тивний комплекс С. В.
5500
Шевчен(філія) Комітету з
ка, 21
фізичного виховання та спорту МОН
України
м. Київ,
ДП «ДІПРОМІСТО» ГО «Військово31.10.19
бульв. Л.
патріотичний
6500
Українки, 26
клуб «Ніхто
крім нас»
м. Київ,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. ФОП Іващук
31.10.19
просп.
Гетьмана»
О. Г.
6000
Перемоги,
54/1, корпус
№1
м. Київ,
КНУ ім. Т. ШевФОП Гош Су31.10.19
вул. Ломо- ченка
пратім
6000
носова, 35
м. Київ,
Національний авіа- ФОП Абу Аль
30.11.19
вул. Мико- ційний університет Хассан Хассан
6000
ли Голего
(ЛебедєваКумача), 7а
м. Київ,
Шостий апеляцій- ТОВ «Оптіма
30.11.19
вул. Мос- ний адміністратив- Суд»
5000
ковська,
ний суд
8, корпус
№ 30
м. Київ,
ДП МОУ «Київський ФОП Шевченко 30.11.19
вул. Він
механічний завод» О. М.
5000
ницька,
14/39

Орієнтовна
дата оцінки
Платник робіт з Очікувана
Балансоутримувач
оцінки об’єкта найбільша
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
Національний
ФОП Крив30.09.19
авіаційний універ- да С. В.
5000
ситет
Національний
ФОП Крив30.09.19
авіаційний універ- да С. В.
5000
ситет
Національний
ФОП Крив30.09.19
авіаційний універ- да С. В.
5000
ситет
Національний
ФОП Крив30.09.19
авіаційний універ- да С. В.
5000
ситет
Національний
ФОП Крив30.09.19
авіаційний універ- да С. В.
5000
ситет
Національний
Творчий пра30.09.19
Києво-Печерський цівник Ілляхо5000
історико-культур ва Т. П.
ний заповідник
ДП «ВО «Київ
ТОВ «Радіо31.10.19
прилад»
нікс»
5500

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтовна
дата оцінки
Адреса
№ Назва об’єкта ПлоПлатник робіт з Очікувана
об’єкта Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки об’єкта найбільша
оцінки
ціна надання
послуг з
оцінки/грн
1 Нежитлове при- 19,8 м. Київ,
Національний
Творчий пра30.09.19
міщення – часвул. Лавр- Києво-Печерський цівник Шпак В.
5000
тина пам’ятки
ська, 9, кор- історико-культур О.
архітектури
пус № 30
ний заповідник
2 Нежитлове при- 21,9 м. Київ,
Національний
Творчий пра30.09.19
міщення – часвул. Лавр- Києво-Печерський цівник Хом’я
5000
тина пам’ятки
ська, 9, кор- історико-культур кова О. А.
архітектури
пус № 30
ний заповідник
3 Нежитлове при- 46,9 м. Київ,
Національний
Творчий пра30.09.19
міщення – часвул. Лавр- Києво-Печерський цівник Дзю5000
тина пам’ятки
ська, 9, кор- історико-культур ба С. М.
архітектури
пус № 30
ний заповідник
4 Нежитлове при- 46,9 м. Київ,
Національний
Творчий пра30.09.19
міщення – часвул. Лавр- Києво-Печерський цівник Загай5000
тина пам’ятки
ська, 9, кор- історико-культур кевич С. М.
архітектури
пус № 30
ний заповідник
5 Нежитлове при- 46,9 м. Київ,
Національний
Творчий пра30.09.19
міщення – часвул. Лавр- Києво-Печерський цівник Мікро5000
тина пам’ятки
ська, 9, кор- історико-культур пуло В. І.
архітектури
пус № 30
ний заповідник
6 Нежитлове при- 85,3 м. Київ,
Державна регу- ТОВ «СЕРВІ30.11.19
міщення
вул. Арсе- ляторна служба СГРАД»
5500
нальна, 9/11 України
7 Частина не1,5 м. Київ,
Національний
ФОП Крив30.09.19
житлового примівул. Ніжин- авіаційний універ- да С. В.
5000
щення
ська, 29а
ситет
8 Частина не1,5 м. Київ,
Національний
ФОП Крив30.09.19
житлового примівул. Мико- авіаційний універ- да С. В.
5000
щення
ли Голего
ситет
(ЛебедєваКумача), 7а

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – комплексу
реабілітації, оздоровлення та відпочинку за адресою: Київська
обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі, урочище «Козинські
горби», що перебуває на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найм ен ування об’єкта приватизації: комплекс реабілітації,
оздоровлення та відпочинку за адресою: Київська обл., ПереяславХмельницький р-н, с. Циблі, урочище «Козинські горби», що перебуває
на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Київська обл., ПереяславХмельницький р-н, с. Циблі, урочище «Козинські горби».
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом», код за
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоу тр имувача: 01032,
м. Київ, вул. Назарівська, 3. Контактні дані: тел./факс: (044) 277-78-83,
e-mail: energoatom@atom.gov.ua.
Об’єкт приватизації обліковується за відокремленим підрозділом
«Аварійно-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом» (08140, Київська обл.,
Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Прип’ятська, 1).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.08.2019 (індексний
номер витягу 175903976) об’єкт незавершеного будівництва – комплекс реабілітації, оздоровлення та відпочинку, урочище «Козинські
горби» зареєстровано за державою в особі ДП «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (реєстраційний номер об’єкта
401755432233).

13 листопада 2019 року

Назва об’єкта
оцінки

Площа, м2

Адреса
об’єкта
оцінки

9 Частина не1,5 м. Київ,
житлового примівул. Ніжинщення
ська, 12
10 Частина не1,5 м. Київ,
житлового примівул. Борщащення
гівська, 193
11 Нежитлове при8,0 м. Київ,
міщення
вул. Ніжинська, 14
12 Частина не1,5 м. Київ,
житлового примівул. Гарматщення
на, 53
13 Нежитлове при8,0 м. Київ,
міщення
вул. Ніжинська, 29б
14 Нежитлове при- 37,14 м. Київ,
міщення – часвул. Лавртина пам’ятки
ська, 9, корархітектури
пус № 30
15 Нежитлове при- 63,6 м. Київ,
міщення
вул. Гарматна, 2
16 Нежитлове при- 22,2 м. Київ,
міщення – часвул. Лавртина пам’ятки
ська, 9, корархітектури
пус № 30
17 Частина не2,0 м. Київ,
житлового примівул. Жмащення
ченка, 26

Національний
Києво-Печерський
історико-культур
ний заповідник
Київський державний коледж туризму та готельного
господарства
18 Частина не1,0 м. Київ,
Київський державжитлового примівул. Жма- ний коледж туризщення
ченка, 26
му та готельного
господарства
19 Нежитлове при- 33,2 м. Київ,
Національний
міщення
вул. Гармат- авіаційний універна, 47
ситет

Творчий працівник Смирнов О. О.

30.09.2019
5000

ФОП Мартинюк Я. І.

30.11.19
5000

ФОП Мартинюк Я. І.

30.11.19
5000

ПП «Лабораторія «Савон»

30.09.19
5000

Конкурси відбудуться 27 листопада 2019 року о 15.00 в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 21 листопада 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 подані документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 27 листопада 2019 року», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції
наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у
Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у
пункті 4 додатка 2 до Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме
майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – частина пам’ятки архітектури або 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.

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

мала приватизація
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 4.

№
з/п

Складовими частинами об’єкта незавершеного будівництва є:
1. Адміністративно-побутовий корпус (підвал (літера А) загальною
площею 886,8 м2, процент готовності підвалу – 44 %;
2. Котедж типу «Люксембург» № 1 (літера Б) загальною площею
147,5 м2, процент готовності – не визначено;
3. Котедж типу «Люксембург» № 2 (літера Б1) загальною площею
152 м2, процент готовності – 72 %;
4. Котедж типу «Люксембург» № 3 (літера Б2) загальною площею
150,8 м2, процент готовності – 78 %;
5. Котедж типу «Люксембург» № 4 (літера Б3) загальною площею
147,7 м2, процент готовності – 90 %;
6. Котедж типу «Люксембург» № 5 (літера Б4) загальною площею
151,3 м2, процент готовності – 72 %;
7. Котедж типу «Люксембург» № 6 (літера Б5) загальною площею
151,3 м2, процент готовності – 72 %;
8. Котедж типу «Люксембург» № 7 (літера Б6) загальною площею
146,9 м2, процент готовності – 75 %;
9. Прохідна (літера В) загальною площею 52,5 м2, процент готовності – 76 %;
10. Споруда 1, трансформаторна підстанція;
11. Споруда 2, свердловина для водопостачання.
Крім того, на об’єкті незавершеного будівництва було побудовано:
підвідний газопровід протяжністю 3,5 км (загальна довжина –
7,5 км);
зовнішні мережі господарсько-побутової каналізації від головної КНС
до очисних споруд м. Переяслав-Хмельницький протяжністю 3,0 км (загальна довжина – 6,3 км);
огородження території (металеве) – 1,2 км;
гідротехнічні споруди (захисна дамба № 1) – 80 %;
розвідувально-експлуатаційна свердловина – 100 %.
Середній рівень готовності розпочатих будівництвом вищезазначених
об’єктів становить приблизно 38 %.
До складу об’єкта незавершеного будівництва, крім не завершених
будівництвом об’єктів, входять об’єкти, які було побудовано та введено
в експлуатацію протягом 2005 – 2007 років для тимчасового забезпечення

комплексу реабілітації, оздоровлення та відпочинку, та які обліковуються
як основні засоби, а саме:
1. Артезіанська свердловина для тимчасового забезпечення будівництва;
2. Елементи внутрішнього освітлення;
3. Елементи зовнішнього освітлення;
4. КТП 10/0,4 160 кВт для тимчасового електропостачання;
5. Система енергозабезпечення пункту охорони.
Електричні мережі підведені до об’єкта приватизації на тимчасовій
основі.
У 2005 році будівництво об’єкта незавершеного будівництва було призупинено в зв’язку з відсутністю необхідного фінансування.
Консервація об’єкта не проводилася.
Об’єкт знаходиться під постійною цілодобовою охороною.
Проектно-кошторисна та виконавча документація в наявності у повному обсязі та знаходиться в архіві відділу капітального будівництва
відокремленого підрозділу «Аварійно-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 9,9498
га. Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права земельна ділянка площею
9,9498 га зареєстрована за державою в особі ДП «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на праві постійного користування (Державний акт на право постійного користування землею, серія
та номер: ІІ-КВ № 003049, виданий 13.07.2004 Переяслав-Хмельницькою
районною державною адміністрацією Київської області).
Кадастровий номер: 3223388200:02:023:0009.
Цільове призначення: землі рекреаційного призначення: для будівництва бази відпочинку.
Відповідно до вимог Земельного кодексу України на землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або
може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно
впливає або може вплинути на природний стан цих земель.
Зазначена земельна ділянка знаходиться на березі Канівського водосховища. Берег водосховища в районі розміщення об’єкта інтенсивно
руйнується, що потребує спеціальних інженерних заходів його закріплення
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від подальшого руйнування. Вся ділянка вкрита лісовими насадженнями
із хвойних порід дерев.
До території об’єкта існує під’їзна дорога з твердим покриттям.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 грудня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою (далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта приватизації
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для продажу на:
аукціоні з умовами – 8 551 260,00 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 4 275 630,00 грн (без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 275 630,00 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами
аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 855 126,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 427 563,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 427 563,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний:
1) протягом 30 календарних днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта приватизації сплатити послугу, надану суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Фонду державного майна України (буде зазначено
в договорі купівлі-продажу) в сумі 45 000,00 (сорок п’ять тисяч гривень
00 коп.), без ПДВ;
2) забезпечити дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом приватизації.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
приватизації)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації:
ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем
його розташування за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький
р-н, с. Циблі, урочище «Козинські горби».
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта приватизації: Дорофєєв Олександр Григорович, начальник
відділу капітального будівництва відокремленого підрозділу «Аварійнотехнічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом», тел.: (044) 406-56-64, моб. (050)
419-78-48, e-mail: dorofeev@atc.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного майна
України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок: (044) 200-3277, (044) 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-77, (044)
280-42-49; e-mail: viki@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Жилко Ольга Іванівна, тел.: (044) 200-30-20, (044) 200-32-77, e-mail: olgazh@
spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 08 листопада 2019 року № 1097 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – комплексу реабілітації, оздоровлення та
відпочинку за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,
с. Циблі, урочище «Козинські горби», що перебуває на балансі ДП «НАЕК
«Енергоатом».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-11-29-000002-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 85 512,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 42 756,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 42 756,30 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
оздоровчого комплексу «Прикарпаття», що перебуває
на балансі Національного банку України
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: оздоровчий комплекс
«Прикарпаття», що перебуває на балансі Національного
банку України (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського, 7.
Найменування балансоутримувача: Національний банк України, код
за ЄДРПОУ 00032106.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01601,
м. Київ, вул. Інститутська, 9. Контактні дані: тел./факс: (044) 230-20-33,
253-77-50, e-mail: nbu@bank.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Будівництво комплексу включає дві черги будівництва.
І черга будівництва – будівля корпусу № 2 із ступенем готовності 96 %.
Повністю завершена будівля корпусу № 2 з виконаними внутрішніми і зовнішніми опоряджувальними роботами, зі встановленими повністю укомплектованими освітлювальними приладами, змонтованими і підключеними
сантехнічними приладами та туалетними аксесуарами, вмонтованими меблями, встановлено жалюзі, ролети та карнизи. Сама будівля складається
з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудовано
за індивідуальним проектом змінної поверховості від 2-х до 4-х поверхів
з підвалом і технічним горищем. Площа забудови – 820,0 м2. Загальна
площа – 2 029,75 м2. Технічний стан будівлі задовільний. Об’єкт не може
експлуатуватися у зв’язку з відсутністю зовнішньої каналізації К1 (не виконане прокладання частини трубопроводу, відсутня каналізаційна насосна станція з обв’язкою, не закінчене прокладання газопроводу високого
тиску від ГРП до місця підключення у магістральний газопровід (приблизно
200 м). Об’єкт живиться по тимчасовій схемі 0,4 кВ. Початок будівництва –
лютий 2006 року. Фактично припинено – грудень 2013 року. Консервація
об’єкта не проводилася. Об’єкт охороняється та підтримується у належному технічному стані: забезпечено освітлення та опалення. На будівельному
майданчику немає залишків будівельних матеріалів та незмонтованого
устаткування. Всі необхідні технічні умови на підключення вищезгаданих
інженерних систем є в наявності. Проектно-кошторисна документація,
акти виконаних робіт та виконавча документація в наявності.
Рівень будівельної готовності І черги будівництва: 96 %.
ІІ черга будівництва – проектно-кошторисна документація будівлі корпусу № 1, контрольно-пропускного пункту, підземних очисних споруд та
реконструкції відкритої водойми. Будівельні роботи ІІ черги будівництва
не проводились.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною
площею 2,7303 га, що складається з двох земельних ділянок:
земельна ділянка площею 2,2756 га за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий № 2611000000:05:009:0108
(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
від 20 лютого 2007 року, серія ЯЯ № 125659);
земельна ділянка площею 0,4547 га за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий № 2611000000:05:009:0109
(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
від 20 лютого 2007 року, серія ЯЯ № 125660).
Земельні ділянки розділені гірською річкою Жонка з виконаним габіонним берегоукріпленням, в межах протікання її по указаній території.
Цільове призначення: землі оздоровчого призначення.
Згідно з державними актами на право постійного користування від 20
лютого 2007 року земельні ділянки належать Національному банку України
на праві постійного користування.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 грудня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою (далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
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тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу на:
аукціоні з умовами – 64 493 914,31 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 32 246 957,16 грн (без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32 246 957,16 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами
аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 449 391,43 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 224 695,72 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 224 695,72 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний забезпечити дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом приватизації.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок: № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт приватизації)
Рахунок: № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: № 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації:
ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7 (за попередньою домовленістю з контактною
особою).
Контактна особа від Національного банку України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Божкова
Нінель Борисівна, тел.: (067) 342-23-39, e-mail: Ninel.Bozhkova@bank.
gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок: (044)
200-32-77, (044) 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до
Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-77, (044)
280-42-49; e-mail: viki@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Петержак Світлана Михайлівна, тел. (044) 200-32-77, (044) 200-35-75, e-mail:
peterzhak@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України
від 08 листопада 2019 року № 1095 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – оздоровчого комплексу «Прикарпаття», що
перебуває на балансі Національного банку України».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000117-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 33 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 644 939,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 322 469,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 322 469,57 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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбулись 10.10.2019
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража, літ. Б-1, загальною площею 170,6 м2, що обліковується на балансі
Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106). Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 85114, Донецька
обл., м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003
р. № 1891. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з
оцінки – 4900 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 5-му поверсі учбового
корпусу № 3, кімн. 529 загальною площею 18,1 м2, що перебуває на балансі
Українського державного університету залізничного транспорту (ідентифікаційний номер 01116472). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків,
вул. Харківська набережна, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість
послуг з оцінки – 1700 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
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3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. № 14, 15, 16 та частина кімн. № 17 згідно з планом) 1-го поверху двоповерхового адміністративного будинку (інв. № 10302001, літ. «А-1», реєстровий номер майна за
даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності 23911595.АААГБГ573)
загальною площею 94,6 м2, що перебуває на балансі Управління державної
казначейської служби України у Великобурлуцькому районі Харківської області, код за ЄДРПОУ 37327154. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська
обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 19. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2950 грн, строк
виконання – 5 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху площею
16,8 м2 та частина покрівлі площею 21,0 м2 двоповерхової будівлі пожежного
депо, інв. № 10310021, літ. «А-2», загальною площею 37,8 м2, що перебуває
на балансі Головного територіального управління МНС України у Харківській
області, код за ЄДРПОУ 37998975. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 55г. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість
послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (к. № 11) на першому
поверсі головного корпусу, літ. А-4, блок «А», загальною площею 23,2 м2,
що перебуває на балансі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, код за ЄДРПОУ
03191680. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська,
339. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 1950
грн, строк виконання – 2 календарних дні.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху площею 4,0 м2 та майданчика покрівлі площею 6,0 м2 будівлі, загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, код 02214350. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ
«Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання –
5 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху площею 5,0 м2 та майданчик покрівлі площею 15,0 м2 будівлі учбового корпусу
«Б» загальною площею 20,0 м2, що перебуває на балансі Національного юри-
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дичного університету ім. Ярослава Мудрого, код 02071139. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 77. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки –
2100 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
8. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 2-го поверху 14-поверхової будівлі адміністративно-учбового корпусу (літ. А-14) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, код 01566330. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 333. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 1700 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімнати № 1 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4, інв. № 10300017, літ. А-5, реєстровий номер 02071205.1.РБНМЛП098, загальною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 2071205. Місцезна
ходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ
«Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: частина бічної поверхні окремо розташованої одноповерхової будівлі учбового корпусу № 2, літ. «Н-1» площею 4,0 м2; бетонний майданчик площею 5,0 м2, що перебуває на балансі Харківського
державного професійно-педагогічного коледжу імені В. І. Вернадського, код ЄДРПОУ 2501137. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 24. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 2100 грн,
строк виконання – 5 календарних днів.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кім. № 8, 9 на другому поверсі чотириповерхової прибудови у
триповерховому будинку з триповерховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами
Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001, загальною площею
14,49 м2, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, код ЄДРПОУ 1896866. Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Трінклера, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін
С. В., вартість послуг з оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі
навчально-лабораторного електротехнічного корпусу загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за 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. Переможець конкурсу – ПФ «Агентство
«СХІД», вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 на 7-му поверсі 10-поверхової будівлі
студентського гуртожитку № 6, літ. «А-10» загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Харківського націо
нального автомобільно-дорожнього університету, код за ЄДРПОУ 02071168. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 5а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В.,
вартість послуг з оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень коридорів на другому поверсі учбового корпусу № 1
(інв. № 1030031) площею 6,0 м2, на другому поверсі учбового корпусу № 2 (інв. № 1030019) площею 3,0 м2, на
другому поверсі учбового корпусу № 3 (інв. № 1030021) площею 4,0 м2, загальною площею 13,0 м2, що перебуває
на балансі Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 00493764. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське (Комуніст), учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична компанія «КОНСУЛАТ», вартість
послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,5 м2 першого поверху адміністративної
будівлі (реєстровий номер 34032208.1.УЮИХЮЕ614), що перебуває на балансі ДП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар,
вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з
оцінки – 2350 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі
гуртожитку № 2 (реєстровий номер 02070789.1.ОКМЕМЛ014), що перебуває на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 02070789. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
бульв. Машинобудівників, 47. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг
з оцінки – 2350 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова будівля площею 87,4 м2 (інв. № 10310049), що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Старобільському районі Луганської області, код
за ЄДРПОУ 37858396. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Велика Садова, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 133,2 м2 на першому поверсі в двоповерховій
будівлі їдальні № 1 (інв. № 10310006, реєстр. № 02540479.1.БКПТНЕ057), що перебувають на балансі Державного
навчального закладу «Сєверодонецьке вище професійне училище», код за ЄДРПОУ 025440479. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по
нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 18.10.2019
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 66,85 м2 (у т. ч. допоміжна площа 4,55 м2 – ґанок). Ба
лансоутримувач: Національна металургійна академія України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 13/15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АТ «Укрпошта». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Вартість послуг – 2200,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 63,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ
ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Кедріна, 51а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Цілюща перлина». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість
послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 81,49 м2. Балансоутримувач: ДП Дніпровське
лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Космічна, 35. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «КМІС». Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 44,0 м2 (в т. ч. 5,3 м2 – площа загального користування та 21,3 м2 – ґанок). Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «ВКФ «Візаві плюс». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 18,8 м2 (в т. ч. 4,8 м2 – площа загального
користування). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, вул. Центральна, 105. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Геоленд 2000». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 23,04 м2 (в т. ч. 4,8 м2 – площа загального
користування) та частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 20,4 м2. Балансоутримувач: Інгулецький коледж
ДВНЗ «Криворізький національний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Каткова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Спіріч Д. С. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 21,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький
коледж національного авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Молчанов С. В.
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 72,35 м2 та замощення площею 16,2 м2.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Гончарук А. А. Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 56,8 м2 (у т. ч. допоміжна площа 2,3 м2 –
ґанок). Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
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рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Стягайло Т.А. Переможець – ФОП Філічкіна І. м. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення № 80 третього поверху будівлі гуртожитку (літ.
А-5) площею 1,0 м2; частина стіни нежитлового приміщення № 92 четвертого поверху будівлі гуртожитку (літера А-5)
площею 1,0 м2; частина стіни нежитлового приміщення № 111 п’ятого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею
1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний
коледж». Платник робіт з оцінки: Підприємство «Добробут» Первинної організації профспілки студентів, аспірантів
та докторантів Запорізького національного технічного університету. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2019. Конкурс не відбувся.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 7 включно загальною площею 103,6 м2 окремо розташованої будівлі складу (літ. Б), інв. № 100045. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «ГЕФЕСТ.ЛТД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Переможець – ФОП Гапотченко А. м. Вартість послуг – 2090,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 70,29 м2. Найменування балансоутримувача:
Головне управління статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради. Переможець – ФОП Таран О. А. Вартість послуг – 1980,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 62,2 м2. Найменування балансоутримувача:
Головне управління статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Замов
ник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Платник робіт з оцінки: – Відділ
культури та туризму Маловисківської міської ради. Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр». Вартість
послуг – 1950,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: приміщення площею 4,25 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Наймену
вання балансоутримувача: Головне управління ДПС У Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2019. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: – ДП «Сервісно-видавничий центр». Переможець – ПП «Міжрегіональний консалтинговий
центр «Паритет». Вартість послуг – 1990,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 89,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування
балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Варинський Дмитро Олександрович.
Переможець – ФОП Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1590,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.

Департамент оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2019

м. Київ

№ 1060

Щодо анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), відповідно до наказу Фонду державного майна Украї
ни від 23 вересня 2019 року № 970, яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівцівоцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять
зазначені вище оцінювачі), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом державного майна України
суб’єктам господарювання, згідно з додатком.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування
громадськості про зміст цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду

Дмитро СЕННИЧЕНКО
Додаток
до наказу Фонду державного майна України
від 30.10.2019 № 1060

ПЕРЕЛІК
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати суб’єктів оціночної діяльності
у зв’язку із зупиненням дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Номер
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Регіон

Код ЄДРПОУ

Номер сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності

м. Кропивницький

31775152

1199/17

Дата видачі сертифіката
суб’єкта оціночної
діяльності
14-12-2017

м. Київ
м. Харків
м. Суми
м. Харків

33052731
41156198
41497182
40960391

1055/17
418/17
857/17
15/17

31-10-2017
05-05-2017
30-08-2017
12-01-2017

2054622735
1950511771

496/18
275/18

15-06-2018
29-03-2018

Суб’єкти господарювання
ПП «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ
«РІЕЛТІ»
ПП «ОРБІТА-КОНСАЛТ»
ПП «ОЦІНОЧНА ФІРМА «АКТИВ»
ТОВ «КВАДРОТЕКА»
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ВСЕСВІТ»
Момот Анатолій Олексійович
Уваров Микола Іванович

м. Одеса
Запорізька обл.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.10.2019

м. Київ

№ 1069

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня
2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291
(зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку вартості акцій приватного
акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України від 27 грудня 2018 року № 11/41398), що
за результатами рецензування рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України, та
головою Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» Максимовим С. Й. класифікується відповідно за абзацами четвертим та п’ятим пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні
засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19 лютого 2019 року № 144/19, виданий
товариству з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 32037073).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду

Дмитро СЕННИЧЕНКО

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 800
Зам. 3049045
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